
  

 ֵ ַמִים ָוָאֶרıֶעְזִרי ֵמִעם ַהׁשּ ה ׁשָ   ם עֹוׂשֵ

  ֵסֶפר
  ָזֳהֵרי ַהּזַֹהר

ַבע ּובֹו  ִחיםׁשֶ   :ְסָפִרים ִנְפּתָ

ל ֶרַגעֲחַבל "ֵסֶפר   .א  "ַעל ּכָ
ּבִ "ֵסֶפר   .ב ַמת ָהַרׁשְ  "י"ִנׁשְ
ל ּזַֹהר"ֵסֶפר   .ג ים ׁשֶ  "ַחּיִ
עֹות "ֵסֶפר   .ד ּפָ ּבִ ַהׁשְ  "י"ָהַרׁשְ
ּבִ ַרֲחֵמי "ֵסֶפר   .ה  "י"ָהַרׁשְ
 "ִסיַניַהּזַֹהר ְוַהר "ֵסֶפר   .ו
ַמת ּכַֹח ַהּזַֹהר"ֵסֶפר   .ז  "ַהְקּדָ

  

  "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי"יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי 
ֶמׁש תובב"בעיה ית ׁשֶ   א"ק ּבֵ

ֵרי  ׁשְ  ק"לפ א"תשעּתִ



  

 

  :תהוצא

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 



ג

גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
 

גדולי ישראל והזוהר

ראשונים
רבינו אהרן הלוי זצ"ל (בעל ספר החנוך)

רבינו בחיי זצ"ל
רבי יהודה החסיד זצ"ל (בעל ספר חסידים)

רבי יוסף בן אברהם ג'יקטילה זצ"ל (בעל שערי אורה)

רבי משה בן נחמן זצ"ל (הרמב"ן)

רבי שלמה בן אברהם אדרת זצ"ל (הרשב"א)

אחרונים
רבי דוד בן שלמה אבן זמרא זצ"ל (הרדב"ז)

רבי אברהם בן מרדכי אזולאי זצ"ל (בעל אור החמה)

רבי אליהו די-ווידאש זצ"ל (בעל ראשית חכמה)

רבי אלעזר אזכרי זצ"ל (בעל החרדים)

גורי האריז"ל
רבי חיים ויטאל זצ"ל

רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל (בעל יערות דבש)

רבי יוסף קארו זצ"ל (בעל השולחן ערוך)

רבי יעקב קאפיל זצ"ל

רבי יעקב צמח זצ"ל

רבי יצחק דלטאש זצ"ל

רבי יצחק לוריא הארי ז"ל

רבי ישעיה בן אברהם הלוי הורוביץ זצ"ל (בעל 

השל"ה הקדוש)

רבי מאיר פאפריש זצ"ל

רבי משה קורדובירו זצ"ל (הרמ"ק)

רבי משה זכותא זצ"ל (הרמ"ז)

רבי משה חיים לוצאטו זצ"ל (הרמח"ל)

רבי משה בן יוסף טראני זצ"ל (המבי"ט)

רבי נתן שפירא זצ"ל (בעל מגלה עמקות)

רבי שבתי מראשקוב זצ"ל

הבית דין מאמסטרדם

גדולי ישראל מכל העדות בכל קהילות ישראל
עוררו על לימוד הזוהר

מהמנהיג הראשון שהנהיג את עם ישראל משה רבינו רעיא מהימנא, ואח"כ בדורות הבאים אליהו הנביא 
זכור לטוב, ובודאי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל מחבר ספר הזוהר. 

גדולי  ליטא,  גדולי  החסידות,  גדולי  אחרונים,  ראשונים,  הזוהר:  לימוד  על  ועוררו  החשיבו  הדורות  בכל 
הספרדים ועד גדולי זמנינו. (לפניכם רשימה לפי סדר הא"ב)

[דברי כל אחד מן הרשימה והרבה יותר תוכלו למצוא בספר "אור הזוהר"]

רבי אברהם ווינברג זצ"ל (בעל יסוד העבודה מסלונים)

רבי אברהם טכאריק זצ"ל

רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל (בעל אוהב 

ישראל)

רבי אברהם יעקב פרידמן מסאדיגורא זצ"ל

רבי אברהם שמחה הורביץ מבארניב זצ"ל

רבי אהרן מקרלין זצ"ל

רבי אורי מסטרעליסק זצ"ל

רבי אליעזר צבי מקאמרנא זצ"ל

רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל (בעל נועם אלימלך)

רבי אשר מסטולין זצ"ל

רבי בנימין זאב מסלאנים זצ"ל 

רבי יוסף מנעמירוב זצ"ל (בספר וכוחא רבה)

רבי ברוך ממזיבוז זצ"ל

רבי גרשון העניך ליינער מראדזין זצ"ל (בעל זהר 

הרקיע)

רבי הלל ליכטנשטיין מקאלאמאייע זצ"ל

רבי הלל מפאריטש זצ"ל

רבי זאב וואלף זצ"ל (בעל אור המאיר מזיטאמיר)

רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש זצ"ל (בעל 

מנחת אלעזר)

רבי חיים האלברשטאם מצאנז זצ"ל (בעל דברי חיים)

רבי חיים הכהן זצ"ל

רבי חיים מטשערנאוויץ זצ"ל (באר מים חיים)

רבי חיים צבי עהרנרייך (בעל קצה המטה) זצ"ל

רבי חנוך העניך מאלכסנדר זצ"ל

רבי חנוך העניך זצ"ל (בעל הלב שמח מאלעסק)

רבי יהודה אריה לייב אלתר זצ"ל (בעל השפת אמת מגוד)

רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ"ל

רבי יעקב יוסף מפולנאה זצ"ל (בעל תולדות יעקב יוסף)

רבי ישראל זצ"ל (בעל שם טוב) 

רבי ישראל המגיד מקאזניץ זצ"ל (בעל עבודת ישראל)

רבי ישראל שפירא מבלאזוב זצ"ל

רבי יעקב יוסף מסקווירא זצ"ל

רבי יעקב קטינא זצ"ל (בעל רחמי האב)

רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא זצ"ל

רבי יצחק אייזיק מהומיל זצ"ל

רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זצ"ל

רבי יצחק בן רבי נתן מברסלב זצ"ל

רבי יצחק מסקווירא זצ"ל

רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר זצ"ל (בעל ישמח 

ישראל מאלכסנדר)

רבי ישראל מטשורטקוב זצ"ל

רבי ישראל פרידמן מרוזין זצ"ל

רבי ישראל דוב מוילעדניק זצ"ל (שארית ישראל)

רבי מאיר בן רבי אהרן שורץ מפידהייץ זצ"ל

רבי מנחם מענדל מרימאנאוו זצ"ל (בעל מנחם ציון) 

רבי מרדכי מטשערנאביל זצ"ל

רבי מנחם נחום מטשרנוביל זצ"ל (בעל מאור עינים) 

רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק זצ"ל

רבי מנחם מנדל שניאורסן זצ"ל (בעל הצמח צדק 

מליובאוויטש) 

רבי מנחם מנדל שניאורסן זצ"ל (אדמו"ר האחרון 

מליובאוויטש)

רבי מסאטאנאב זצ"ל

רבי משה חיים אפרים מסדילקוב זצ"ל (בעל דגל 

מחנה אפרים)

רבי משה גרינוואלד מחוסט זצ"ל (בעל ערוגת הבשם)

רבי משה טייטלבוים זצ"ל (מאיהעל בעל ישמח משה)

רבי משולם פייבוש מזבאריז זצ"ל (בעל יושר דברי אמת) 

רבי נחמן מברסלב זצ"ל

רבי נחמן מטולטשין זצ"ל

רבי נתן מברסלב זצ"ל

רבי פנחס מקאריץ זצ"ל

רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זצ"ל (בעל בני יששכר)

רבי צבי הירש איכנשטיין מזידיטשוב זצ"ל  (בעל 

עטרת צבי) 

רבי צבי הירש האראוויץ מבאקשעוויץ זצ"ל

רבי צבי הירש מנדבורנה זצ"ל (בעל צמח ה' לצבי)

רבי צבי הירש שפירא זצ"ל  (בעל דרכי תשובה 

ממונקאטש) 

רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל

רבי קלונימוס קלמן זצ"ל (בעל המאור ושמש)

רבי שבתי בן יעקב יצחק ליפשיץ זצ"ל (בעל סגלת 

ישראל) 

רבי שלמה ברוך מבודפסט זצ"ל

רבי שלמה שלימל זצ"ל

רבי שמואל העליר זצ"ל (גאב"ד צפת) 

רבי שמחה בונם מפשיסחא זצ"ל

רבי שניאור זלמן מלאדי זצ"ל (אדמו"ר הזקן בעל התניא)

 גדולי החסידות
זצ ווינברג זצ ווינברג

גג   
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גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
 

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

רבי אברהם אזולאי זצ"ל (בעל חסד לאברהם)

רבי אברהם איסטרולסה זצ"ל

רבי אברהם כלפון זצ"ל

רבי אליהו בן אמוזג זצ"ל

רבי אליהו בן סולימן מאני זצ"ל (בעל כסא אליהו)

רבי אליעזר בר יצחק פאפו זצ"ל (בעל פלא יועץ)

רבי אליעזר בר שם טוב פאפו זצ"ל (בעל דמשק אליעזר) 

רבי חיים חורי זצ"ל

רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל (החיד"א) 

רבי חיים פלאג'י זצ"ל

רבי חיים בן עטר זצ"ל (בעל אור החיים הקדוש)

רבי יהודה אלקלעי זצ"ל

רבי יהודה פתייה זצ"ל (בעל בית לחם יהודה) 

רבי יהודה חייט זצ"ל (בעל מנחת יהודה) 

רבי יוסף אירגס זצ"ל (בעל שומר אמונים הקדמון) 

רבי יוסף חיים זצ"ל (בעל בן איש חי)

רבי יעקב אנהורי זצ"ל

רבי יצחק בן צבי אשכנזי זצ"ל

רבי יצחק בר ישעיה עטיה זצ"ל

רבי משה בסולה זצ"ל

רבי שלום בן משה בוזגלו זצ"ל (בעל כסא מלך) 

רבי  שלום עגיב זצ"ל (בעל באר לחי)

רבי שמעון לביא זצ"ל (בעל כתם פז ובעל המחבר השיר 

בר יוחאי)

רבי אליהו מוילנא הגר"א זצ"ל

רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד זצ"ל (בעל המטה 

אפרים)

רבי אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא זצ"ל (בעל יסוד 

ושרש העבודה)

רבי יוסף בן שלמה מפוז'ין זצ"ל

רבי יעקב מליסא זצ"ל (בעל חוות דעת)

רבי יצחק אייזיק חבר זצ"ל (בעל פתחי שערים)

רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל (בעל החפץ חיים)

רבי פנחס אליהו הורוביץ מווילנא זצ"ל (בעל "ספר 

הברית")

רבי שלמה אלישיב זצ"ל (בעל הלשם) 

ספר אברהם במחזה
ספר אור יצחק

ספר אור ישרים מירא דכיא
ספר אור יקר

ספר אור לישרים
ספר אורה ושמחה

ספר ארץ נושנת
ספר באר לחי רואי

ספר בית אשר
ספר בנין יוסף

ספר בנין שלמה
ספר ברית מנוחה

ספר דבר יום ביומו
ספר דברי יהודה
ספר דברי יעקב

ספר דורש טוב
ספר דרך אר"ץ (מנהגי יהודי ארם צובה)

ספר דרכי ציון
ספר הדרת מלך

ספר הנהגות ישרות (מתלמיד הבעל 
שם טוב זצ"ל)

ספר הקנה
ספר הקנה הגדול

ספר הפליאה
ספר התקונים דפוס ליוורנו

ספר ויקהל משה
ספר זהר דפוס מנטובה

ספר זכירה לחיים
ספר חגי ומועדי ישראל

ספר חות יאיר

ספר חיים שאל
ספר טהרת הקדש הקדמון

ספר טעמי המנהגים
ספר יוחסין השלם

ספר יסוד יוסף
ספרי יראים

ספר ירים משה משפט הבה"ת
שו"ת ישכיל עבדי

ספר כגן הירק
ספר לקוטים יקרים
ספר מאירות עינים

ספר מאיר לעולם
ספר מבוא לחכמת הקבלה

ספר מבשר צדק
ספר מסילות חכמה

ספר מעבר יבק
ספר מעין גנים

ספר מעשי אמת (לתלמיד החוזה 
מלובלין זצ"ל)

ספר מצרף לחכמה
ספר מקדש מלך

ספר סדר היום
ספר נופת צופים

ספר סוד השם ליראיו
ספר סדור פסח כהלכתו

ספר סמא דחיי
ספר עמוד העבודה

ספר עמק המלך
קונטרס עץ החיים
ספר עשר קדשות

ספר פי חכם
שאלות ותשובות פרחי כהנה

ספר פרי קדש הלולים
ספר קהלת יעקב (לבעל מלא הרועים 

זצ"ל)

ספר קהלות יעקב
ספר קול בוכים

ספר שאלות ותשובות דביר
ספר שלום ירושלים

ספר שלחן ערוך הרב (הלכות 
תלמוד תורה)

ספר תיקון ליל הושענא רבה
ספר תקוני זהר דפוס בילוגראדו

רבי אברהם בן יעקב הכהן זצ"ל (בעל סגלות ותפלות)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

רבי אהרן ראטה זצ"ל (בעל שומר אמונים)

רבי בנימין ראבינאוויטש זצ"ל (חבר הבד"ץ) 

רבי ברוך צבי מושקוביץ זצ"ל

רבי דניאל פריש זצ"ל (בעל מתוק מדבש) 

הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה 
החרדית תשס"ב

הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה 
החרדית תשס"ד

רבי חיים שמואל בהגאון הצדיק זצ"ל

רבי אליהו לאפיאן זצ"ל

רבי יהודה אשלג זצ"ל (בעל הסולם)

רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זצ"ל

רבי יוסף חיים זוננפלד הראב"ד זצ"ל

רבי יוסף ישר זצ"ל

רבי יחזקאל שרגא משינאווא זצ"ל (בעל דברי יחזקאל) 

רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ האלברשטאם 

מסטראפקוב זצ"ל
רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל (הגאב"ד פוסק הדור בעל 

מנחת יצחק)

רבי יצחק כדורי זצ"ל

רבי יחיאל פישל אייזנבאך זצ"ל

רבי יקותיאל יהודה האלברשטאם זצ"ל (מצאנז-

קלויזנבורג)

רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות זצ"ל

רבני ירושלים שנת תרפ"א
רבי ישראל משה דושינסקיא זצ"ל (גאב"ד ירושלים 

האדמו"ר מדושינסקי)

רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל

רבי משה אריה פריינד זצ"ל (הגאב"ד ירושלים)

רבי מאיר בראנדסדארפער זצ"ל (חבר הבד"ץ)

רבי משה הלברשטאם זצ"ל (חבר הבד"ץ) 

רבי רפאל בלום מקאשוי זצ"ל (בעל שו"ת ברכות שמים) 

רבי שלום מאסקאוויטש זצ"ל (בעל דעת שלום משאץ) 

רבי שמואל הורוביץ זצ"ל (בעל ימי שמואל)

רבי אברהם י. מונסה שליט"א

רבי אברהם יצחק אולמן שליט"א (חבר הבד"ץ)

הרב אליהו הלוי ינאי שליט"א
רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א (ראש ישיבת 

המקובלים נהר השלום ירושלים)

רבי גבריאל צינער שליט"א (בעל נטעי גבריאל)

רבי יהודה שנפלד שליט"א

רבי יוסף ליברמן שליט"א (ראש מתיבתא כולל שומרי 

החומות)

רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א

רבי יעקב ישראל לוגאסי שליט"א

רבי יעקב משה הלל שליט"א (ראש מתיבתא אהבת שלום)

רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א (גאב"ד ירושלים)

הרב כלפון משה הכהן טוניס  שליט"א

הרב מרדכי סגרון שליט"א

רבי מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א (ראב"ד כפר חב"ד)

רבי משה שטרנבוך שליט"א (ראב"ד ירושלים) 

רבי משולם פייש סג"ל לאווי שליט"א (האדמו"ר 

מטאהש)

רבי עובדיה יוסף שליט"א (בעל שו"ת יבי"א ושו"ת יחו"ד)

רבי ראובן אלבז שליט"א

רבי שלום יהודה גראס שליט"א (בעל שמירת המצות 

והכשרות, גאב"ד ואדמו"ר האלמין)

רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א (פוסק הדור בעל 

שבט הלוי)  

 גדולי ליטא
לנא הו מו

ל
מוילנא הו

גג   

 גדולי הספרדים
אזולארהם אזולא רהם

גג   

 גדולי דורינו
ל זצ ם חור

יעקרהם בן יעק בן רהם
גג   

 ספרים
הם במחזה

יצחק
במחזה הם

סס   



  

ıַמִים ָוָאֶר ה ׁשָ ם עֹוׂשֵ ֵ   ֶעְזִרי ֵמִעם ַהׁשּ

  ֵסֶפר
  לַע  לֲחבַ 
  ֶרַגע לכָּ 

ה   ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ
דֹוׁש  ַהּזַֹהר ִלּמּוד ְלִחּזּוק   ַהּקָ

דֹוׁש יֹום  –   – א"תשע ַהּקָ
ִליָט ר "ַאְדמוֹ ק "ִמכָ    א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ְעָיה ָהאְלִמיןד "בביהמ ֶמׁש  – ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ׁשֶ   ּבֵ

  

  "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי"יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי 
ֶמׁש תובב"בעיה ית ׁשֶ   א"ק ּבֵ

ֵרי  ׁשְ  ק"לפ א"תשעּתִ



  

  

בִּ  – ל ָהַרׁשְ דֹולֹות ׁשֶ   – י"ַהַהְבָטחֹות ַהּגְ
רּוָמה קכ( ֹזַהר ּתְ   :)ח"ּבְ

ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :א"זיעָאַמר ַרּבִ
ַמִים ָוָאֶרץ יםשֶׁ , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ   ּכָ

דֹושׁ [ ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהּקָ   ]ּבַ
לֹׁש ַמעֲ  ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, לֹותִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ ֶ   ַמה ׁשּ

ָעה  .א   .ּכֹוֶפה ֶאת ַמְלכּות ָהִרׁשְ
ַרְך   .ב ם ִיְתּבָ ֵ ה ַנַחת רּוַח ְוִעּלּוי ְלַהׁשּ  .עֹוׂשֶ

ּלֹא ֵיָחֵרב  .ג ל ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹום, ַמֲעִמיד ֶאת ּכָ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

בִּ   :י"ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ
ִנים ְל   .א  .ָבָניוזֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ

ה  .ב עֹוָלם ַהּזֶ ירּות ּבָ  .זֹוֶכה ַלֲעׁשִ

א  .ג  .זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ

יק ּוְלָהַרע לֹו   .ד כֹול ְלַהּזִ ּיָ  .ֵאין ׁשּום ֶאָחד ׁשֶ

ן ֵעֶדן  .ה ֲעֵרי ּגַ ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו  – ִנְכַנס ִלׁשְ  .ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ

ָרָכה ְוַהְצָלָחה   .ו ַפע ּבְ יִעים ָעָליו ׁשֶ ּפִ ָכל ִע ַמׁשְ ל ַהּדֹורֹותּבְ  .ְנָיִנים לֹו ּוְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ

ּבִ   .ז רּוְך הּוא ְוָהַרׁשְ דֹוׁש ּבָ ֶהם ַאְבָרָהם י "ַהּקָ ֵרְך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ְמָבְרִכים אֹוָתם ּבְ
ם הּוא , ָאִבינוּ  ּגַ ָלם ֶאת ִקֵרב ׁשֶ רּוְך הּואּכֻ דֹוׁש ּבָ  .ְלַהּקָ

רּוְך הּוא   .ח דֹוׁש ּבָ ים אֹותֹו ַהּקָ ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ּוְמַלּוִ ְוִנְכַנס , קֹוֵרא ְלַאְרּבַ
נּוִזים  ְבִעים עֹוָלמֹות ּגְ א (ְלׁשִ יַמְטִרּיָ ֶהם ׁשּום ָאָדם ַאֵחר , ")סֹוד"ּגִ ּלֹא זֹוֶכה ּבָ  –ׁשֶ

 .ּוְמֻיָחִדים ַרק לֹו 

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל חובר

 02-995-1300: פקס/  054-843-6784: טל
  

  



ל ֶרַגע  ג  ֲחַבל ַעל ּכָ

  

  ֵסֶפר
ל ֶרַגע   אֲחַבל ַעל ּכָ

  

ה   ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ
דֹוׁש יֹום    א"תשע ַהּקָ

ִליָט ר "ַאְדמוֹ ק "ִמכָ    א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ְעָיה ָהאְלִמיןד "בביהמ ֶמׁש  – ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ׁשֶ   ּבֵ

ֵרי  ׁשְ   771= א "תשעחֹוֶדׁש ּתִ

ה  771  ִגיַמְטִרּיָ יַח ="ּבְ יַאת ָמׁשִ ַמִיים" ="ּבִ ָ ׁשּ ּבַ ים " ="ָאִבינּו ׁשֶ ִיְחֶיה ַחּיִ
ִרים ָ דֹוׁש [" טֹוִבים ּוְמאּוׁשּ   ]ַהּכֹל ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהזַֹהר ַהּקָ

ַע ִהיא ְלַיֲעקֹב  771 =ְוֵעת ָצָרה  ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ נּו ַהּכֹ. ּוִמּמֶ לּוי ּבָ  !!! ל ּתָ

ִלים ַיֲהלֹוִמים  ְלּגְ ה ְזכּוִכית -ֶאְצְלָך ִמְתּגַ ּזֶ ְחׁשֹב ׁשֶ ּלֹא ּתַ ֵהר ׁשֶ ּזָ   .ּתִ

ֶסף  ַאֶמִריָקה אֹוְמִרים ְזַמן ֶזה ּכֶ ֶאְצֵלנּו ַהְיהּוִדים אֹוְמִרים ְזַמן ֶזה  –ּבְ
ים   !!! ַחּיִ

ֱאֶמת ׁשָ ֲאָבל ַאף ֶאָחד לֹ  ה ּבֶ ּמָ ּלוֹ א יֹוֵדַע ּכַ ַמן ׁשֶ   !!!ֶוה ַהּזְ

 

  .א"תשרי תשע 33' נדפס בעלון אור הזהר מס ]א[



ל ֶרַגע  ד  ֲחַבל ַעל ּכָ

ר ַלֲהפְֹך  ָנה 5ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ מֹוֶנה ִמְליֹון ׁשָ ְ ּקֹות ְליֹוֵתר ִמׁשּ ֵגי , ּדַ ָ ֻמׂשּ ֶזה ַרק ּבְ
ה  ַבד (ָהעֹוָלם ַהּזֶ א הִמּלְ ם עֹוָלם ַהּבָ ָ ׁשּ י ׁשֶ ה לוֹ  זּוָלֵתךָ ֱאלִֹקים ַעִין לֹא ָרֲאָתה ֶנַצח ֵיׁש ַחּיֵ ה ִלְמַחּכֵ   .)ַיֲעׂשֶ

ָנה לֹא ַעכְ  ְליֹון ַוֲחִצי ׁשָ ֶוה ְלָך יֹוֵתר ִמּמִ ה ׁשָ ּקָ ל ּדַ ּכָ ה יֹוֵדַע ׁשֶ ַאּתָ ו ׁשָ ׁשָ
ז ַאף ֶרַגע ַבְזּבֵ ירּות  - ּתְ ְזרֹק ֲעׁשִ ּיִ ָעה ׁשֶ ע ָחֵסר ּדֵ ּגָ ג ִמי ְמׁשֻ ֵ ֶהׂשּ   .ָידּבְ

ין ְמֻפְרָסם ּוַמְצִליַח ָצמּוד ֵאֶליךָ  ה רֹוֶצה עֹוֵרְך ּדִ ּדֹוֵאג רֹוֵפא ֻמְמ  - ַאּתָ ֶחה ׁשֶ
עֹות ַהְיָמָמה ָכל ׁשְ ִיְתָלֶווה ֵאֶליָך ּבְ ְחֶלה ׁשְ ּלֹא ּתְ   ׁשֶ

יִקים ָוַנַחת  ָרָכה ֻמְבַטַחת ְלָבִנים ַצּדִ ֱאָצִאיםּבְ   ֵמַהּצֶ

יךָ  ל ְיֵמי ַחּיֶ ל טֹוב ּוֻמְצָלח ּכָ ִנים -  ַמּזַ ים טֹוִבים ּוְמֻתּקָ ים ֲאֻרּכִ ַפע  -, ַחּיִ ׁשֶ
ָרָכה ְוַהְצָלָח  ָכל ָהִעְנָיִניםּבְ   .ה ּבְ

ר יֹוַחאי   ) א ְמעֹון ּבַ י ׁשִ רּו ְלַרּבִ   ע"זיּבֹואּו ְוִהְתַחּבְ

ָרֵאל  ל ּתֹוָרה ְולֹא ָחְרָבה ֶאֶרץ ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ִפׁשְ א ּבְ לֹא ָחַרב ָהעֹוָלם ֶאּלָ
ל ּתֹוָרה ָעּה ׁשֶ ׁשְ ֵני ּפִ א ִמּפְ ָרֵאל ֵאיָנן ֶא , ֶאּלָ אֹות ַעל ִיׂשְ רֹות ַהּבָ א ְוָכל ַהּצָ ּלָ

ל זֹאת ע ַיֲעקֹב ּכָ ֶפׁשַ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ל ּתֹוָרה ׁשֶ ָעּה ׁשֶ ׁשְ ֵני ּפִ  ... )'פסוק ה' מיכה פרק א( ִמּפְ
הּו זּוָטא ( ָכל  )'ר אות ה"מחב, א"פֵאִלּיָ ֹאד ּבְ ל ּמְ ּדֵ ּתַ ן ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהׁשְ ְוַעל ּכֵ

ַמן ֵמַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהזֶּ  י כֹוחֹו ָלצּוד ַהּזְ ָכל ַמה ַמֲאַמּצֵ ּתֹוָרה ּבְ ה ְוַלֲעסֹק ּבֹו ּבַ
ל ָים ִלּיֹות ִמזּוטֹו ׁשֶ יל ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ ּצִ מֹו ַהּמַ ר לֹו ּכְ ֶאְפׁשָ ּוְכמֹו , ׁשֶ

תּוב  ּכָ ַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפיםׁשֶ ז ָרב ּוְמתּוִקים ִמּדְ ָהב ּוִמּפַ ֱחָמִדים ִמּזָ תהילים (, ַהּנֶ

ף ַהַחיִּ (, )א"י, ט"פרק י   )א"סקיו "קנים ִסיָמן ּכַ



ל ֶרַגע ה  ֲחַבל ַעל ּכָ

ּבֹון הּוִדי ֶאָחד ָיכֹול ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהזַֹּהר  -  !!! ּבֹואּו ֶחׁשְ ּיְ ַמה ׁשֶ
ת ֹקֶדׁש  ּבָ ׁשַ ימֹות ַהחֹול ּוֵבין ּבְ ין ּבִ   ּבֵ

ָעה   ) ב ל ׁשָ ּה ׁשֶ   ֶעְרּכָ

ְלֶמֶד  ל ּתֹוָרה ַהּנִ ּה ׁשֶ ְבָחּה ְוֶעְרּכָ ׁשִ תֹות ַעל ַרּבֹוֵתינּו ִהְפִליגּו ּבְ ּבָ ׁשַ ת ּבְ
ימֹות ַהֹחל ְלֶמֶדת ּבִ ֵני זֹו ַהּנִ ת , ּפְ ָרׁשַ דֹוׁש סֹוף ּפָ ְלׁשֹון ַהּזַֹהר ַהּקָ ַלח"ּכִ - ׁשְ

אֹוַרְיָתא –" ְלךָ  ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָכל ִאינּון ּדְ ָאה חּוַלֵקיהֹון ּדְ א , ַזּכָ ּתָ ּבְ ׁשַ יֹוָמא ּדְ
ָאר יֹוִמין ְ   ".ִמׁשּ

ִסְפרֹו , ֹובַח ַהּט "ָמָרָנא ָהֵרי ן ִאיׁש ַחי"ּבְ ה "ּבֶ ִנּיָ ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ָרׁשַ , ּפָ
ַתב ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  ִלים : ּכָ ֻקּבָ ְתבּו ַהּמְ ה ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה : ל"זַ ּכָ ָגדֹול ּפַֹעל ֲהַנֲעׂשֶ ּדְ

ת ּבָ יֹום ׁשַ ל ְיֵמי ַהח, ּבְ ה ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה ׁשֶ ָעִמים יֹוֵתר ִמן ֲהַנֲעׂשֶ  .ֹולֶאֶלף ּפְ
י ַמֲאַמר ֲחזַ  :ּוֵבאּורוֹ . ק"עכל ּבָ , ל"ַעל ּפִ ל ַהּקָ ִניםה "ְדיֹומֹו ׁשֶ י , ֶאֶלף ׁשָ ֱאַמר ּכִ ּנֶ ׁשֶ

יֹום ֶאְתמֹול ְוגוֹ  ֵעיֶניָך ּכְ ִנים ּבְ א  –' ֶאֶלף ׁשָ ת קֹוֶדׁש ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ ּבָ  –ְוׁשַ
ּבָ , זֹאת אֹוֶמֶרת ל ַהּקָ יֹומֹו ׁשֶ ן ּבְ . ה"ּכְ ל ִאם ּכֵ ל יֹומֹו ׁשֶ ֵעֶרְך ׁשֶ ת קֹוֶדׁש ַהּכֹל ּבְ ּבָ ׁשַ

הת "ַהֶשיִ  ן ,ְוִיְתַעּלֶ ר ַעל ּכֵ ת קֹוֶדׁש , ֲאׁשֶ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ה ְקדֹוׁשָ ֻעּלָ ל ּפְ עֹוֶלה ֶאֶלף , ּכָ
  .)צא חן במדברמ(. ְלֵעֶרְך ְיֵמי ַהחֹול, ָידֹות

י  ְרַעּבִ ַכי ׁשַ נּו ָמְרּדְ ַעם ּבְ  ע"זיַרּבֵ א ּפַ ּטֵ ָעה ": ָאְזֵני ְמקָֹרָביו ְוָאַמרִהְתּבַ ׁשָ
ת ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ט ּבְ ׁשָ ֶרְך ַהּפְ ל ִלּמּוד ּתֹוָרה ַעל ּדֶ ֵלָמה , ׁשֶ ָנה ׁשְ ָוה ְלִלּמּוד ׁשָ ׁשָ

יֹום חֹל יֹום חֹל. ּבְ ָלה ּבְ ל ִלּמּוד ֹזַהר ְוַקּבָ ָעה ַאַחת ׁשֶ ל , ְוׁשָ ָנה ׁשֶ מֹו ׁשָ ִהיא ּכְ
יֹום ֹחל ט ּבְ ׁשָ ָוה  .ִלּמּוד ּפְ ָעה ׁשָ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ת ּבְ ּבָ יֹום ׁשַ ָלה ְוזַֹהר ּבְ ּבָ ְוִלּמּוד ַהּקַ

ימֹות ַהחֹל ָנה ּבִ ְבִעים ְוָחֵמׁש ׁשָ יםק "הגהּוָפַסק  ב".ְלִלּמּוד ׁשִ ף ַהַחּיִ ה "קנ( ַהּכַ

ָלה, )ב"סקי ּבָ ב ְלִלּמּוד ַהּקַ ִלּמּוד ַהזֹוַהר ֵיָחׁשֵ ֶלא יֹוֵעץ . ּדְ : ֹונוֹ ְוֶזה ְלׁש ְוָכַתב ַהּפֶ

 

ָנהַוֲהָבָנה ְלִדְבֵרי ַר : ר"רשהערה מאת  ]ב[ ׁשְ ה ֶאת ִלּמּוד ַהּמִ ׁשֹון ַהזַֹּהר ַהְמַדּמֶ נּו ִיְמָצא ַהּקֹוֵרא ִמּלְ  ּבֵ

ָחִציר ּוְכֶתֶבן ֵאֶצל סֹודֹות ַהּתֹוָרה ת , ּכְ ָפָרׁשַ ר ּבְ ְזּכַ ֵצא"ְוַכּנִ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא " ַוּיֵ ף עה(ּבְ ֶבן " :)ּדַ ָאְכִלין ּתֶ ַווי ְלִאינּון ּדְ

אֹוַרְיָתא ְוָלא ָיְדִע  אֹוַרְיָתאּבְ ִסְתֵרי ּדְ ים ִויטָ ". ין ּבְ ָמתֹו לְ אְועֹוד ֵהִביא מֹוֵרנּו ָהַרב ַחּיִ ַהְקּדָ מֹות"ל ּבְ ַער ַהַהְקּדָ , "ׁשַ

ָלה ּבָ ת ּתֹוַרת ַהּקַ ין ְלֻעּמַ ְפָחה ּוְקִליּפִ ְגֶלה ׁשִ ּקֹוְרִאים ְלִלּמּוד ַהּנִ   .ְלׁשֹונֹות ּוְמקֹורֹות ׁשֹוִנים ׁשֶ



ל ֶרַגע  ו  ֲחַבל ַעל ּכָ

ה הּוא ָחׁשּוב ִלְפֵני  ִגיאֹות ַהְרּבֵ ַוֲאִפילּו ִאי לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ
ּבָ  ִדְכִתיב ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה ּוֵפְרׁשּו ֲחזַ ה "ַהּקָ   . ל"ַעכַּ , ְוִדּלּוגֹו ָעַלי ַאֲהָבהל "ּכְ

ָקְדׁשֹו  ר ּבְ ּבֵ ַעל ע"זיבּוַזְגלֹו  ׁש "ַמֲהַר ּוְכָבר ּדִ א ֶמֶלךְ " ֵמאֹור ֵעיֵנינּו ּבָ ּסֵ " ַהּכִ
ט ׁשָ ל ִלּמּוד ַהּפְ ָנה ׁשֶ ָעה ֶאָחת ְלֵעֶרְך ׁשָ דֹוׁש עֹוֶלה ׁשָ ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ  ,ּדְ

ים ַכף ַהַחּיִ ָסקֹו ּבְ יה "קנִסיָמן ( ְוהּוָבא ּפְ ּקּון מ( "ִכֵסא ֶמֶלךְ "ַה : ל"זו, )ב"ַסּקַ י  :)ג"ּתִ ּכִ
ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹותִלּמּוד ַהּזַֹהר ַה  ִגיְרָסא ּבְ דֹוׁש ּבְ ה , ּקָ ן ִאם ִיְזּכֶ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ

רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ָעה , ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו ּפֵ ׁשָ ּקּון ְלַמְעָלה ּבְ ה ּבֹו ּתִ ַיֲעׂשֶ
ִמיָמה ָנה ּתְ ט ׁשָ ׁשָ ִלּמּוד ַהּפְ ה ּבְ ּלֹא ַיֲעׂשֶ ֶ ן ּוֻמְבָטח לֹו ׁשֶ , ַאַחת ַמה ׁשּ הּוא ּבֶ

א ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכָלא ּדְ א ִמּבְ ִבים , עֹוָלם ַהּבָ ֶלְך ַהּיֹוׁשְ ֵני ַהּמֶ ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ּפְ
ְרִקיָעא ַמְלכּוָתא ּדִ   .ִראׁשֹוָנה ּבְ

ִתּקּון ל ם ּבְ ַתב' ּגַ א ֶמֶלךְ ( ּכָ ּסֵ ְלִמיד : ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ , )ַהּכִ דֹול ִחּיּוב ַעל ּתַ ה ּגָ ּמָ ּכַ
ָלהָחָכם ִללְ  ָלה ְוגֹוֵרם אֶֹרְך . מֹד ַקּבָ דֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקּבָ ה ּגָ ּמָ ם ּכַ ְוָעְנׁשָ

ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ֻאּלָ ִבים ַהּגְ י ֵהם ְמַעּכְ לּוָתא ּכִ י , ּגָ ִלּמּוד ּכִ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ה ּבְ ַיֲעׂשֶ
ְפׁשָ  ִלּמּוד ֹחֶדׁש ָיִמים ּבִ ה ּבְ ּלֹא ַנֲעׂשֶ ֶ ָלה ַמה ׁשּ ּבָ דֹול ּכָֹחּה , ֵטי ַהּתֹוָרהַהּקַ י ּגָ ּכִ

ה ֻאּלָ   .ְלָקֵרב ַהּגְ

א ֶמֶלְך  ּסֵ ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַהּכִ ָעה : ע”ַהּטֹוב זיח "והריָהעֹוֶלה ִמּדִ ְדַהלֹוֵמד ׁשָ
ת קֹוֶדׁש  ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ יֹום חֹול, ּזַֹהר ַהּקָ ט ּבְ ׁשָ ָנה ּפְ לֹוֵמד ֶאֶלף ׁשָ ִאם , ּוְלִפי ֶזה. ּכְ

ְזכֶּ  ת קֹוֶדׁש ּיִ ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ עֹות ּזַֹהר ַהּקָ ׁש ׁשָ ית , ה ִלְלמֹד ׁשֵ ל ַהׁשִ ן ּכָ ָכה ְלַתּקֵ ּזָ ֲהֵרי ׁשֶ
ִריָאה יִקים. ַאְלִפין ְיֵמי ַהּבְ ַעל אֹוְרחֹות ַצּדִ ל ּבַ ְך ִחּדּוׁשֹו ׁשֶ ַער ( ּוְבנֹוָסף ַעל ּכָ ׁשַ

ְמָחה ִ ָבֵאר )ַהׂשּ ִלּמּוד: ַהּמְ פּול ֶאֶלףֲהנַ  )ְוָכל ִמְצָוה( ּדְ ְמָחה ֶעְרּכֹו ּכָ ׂשִ ה ּבְ יֹוֵצא  ,ֲעׂשֶ
ּבִ  ְמָחה ּתֹוַרת ָהַרׁשְ ת קֹוֶדׁש ּוְבׂשִ ּבָ ׁשַ ר ְיהּוִדי לֹוֵמד ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ ַהּזַֹהר " –י "ׁשֶ

דֹוׁש  ָנה" ַהּקָ ל ִמְליֹון ׁשָ ָעה ַאַחת ְלֵעֶרְך ׁשֶ ׁשָ יֵמי ַהחֹול( ,עֹוֶלה ּבְ ט ּבִ ׁשָ . )ִלּמּוד ּפְ
פּול ֵמָאהּוְבִיּסּוִר  וֶוה , ים ּכָ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ דֹוׁש ׁשָ יּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ַסְך ַהּכֹל ּלִ

ָנה ּתֹוָרה ה ַאַחת !!!!! ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ ִנּיָ ָנה ּתֹוָרה 28.000' כּוׁשְ ֵצא ַוֲחׁשֹב . ׁשָ
ת ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ַח ֶא , ְבִלימּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ּמֵ ה ְמׂשַ ה ַאּתָ ִנּיָ ָכל ׁשְ רּוְך ּבְ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ

סּוק  ם ֶאת ַהּפָ ל ָנא "הּוא ּוְמַקּיֵ ה ִיְגּדַ   ".'ח ה"כְוַעּתָ



ל ֶרַגע ז  ֲחַבל ַעל ּכָ

ים ף ַהַחּיִ ַתב ַהּכַ ּלֹא ְיֵהא ָעָקר : )ב"סקיה "קנ' סי( ּכָ ְרָיּה ְוִרְבָיה ׁשֶ ִמְצָוה ּפִ
ֵאינֹו מֹוִליד ְוָאְמרּו ֲחזַ  ְכלֹו ׁשֶ ׂשִ ָכל ְוָצִריְך ׁשֶ , ּוְדָלא מֹוִסיף ָיַסףל "ּבְ ׁש ּבְ ַחּדֵ ּיְ

ָנא ְדַמת ּדְ ׁש ִמּקַ ּלֹא ִחּדֵ א , יֹום ַמה ׁשֶ ם אֹור (ּוָבֶזה ָיִאירּו ָיָמיו ְלעֹוָלם ַהּבָ ׁשֵ ּבְ

יִקים אֹות  ן , )ג"יַצּדִ ִטים( ע"זיַחי ִאיׁש ְוָכַתב ָמָרָנא ַהּבֶ ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ים ּפָ רּוׁשִ ִאם ה "ד ֵחֶלק ּדְ

ן לוֹ  י ִח  :ל"ְוז, )ֲאדֹוָניו ִיּתֵ י ּכִ ִנים ְוִחּדּוׁשֵ ר ִנְקָרִאים ּבָ ְסּתָ ֵחֶלק ַהּנִ י ּתֹוָרה ּבְ ּדּוׁשֵ
נֹות ְגֶלה ִנְקָרִאים ּבָ ֵחֶלק ַהּנִ ים . ל"ַעכַּ , ּתֹוָרה ּבְ דֹוׁשִ ְבֵריֶהם ַהּקְ ְויֹוֵצא ְלִפי ּדִ

ׁש גַּ  ב ְלַחּדֵ ּתֹוָרה ַחּיָ ה ּבַ ְרָיּה ּוְרִבּיָ ֵדי ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ּפִ ְגֶלה ְוַגם ְדּכְ ּנִ ם ּבַ
יִתי ְוָיָצאִתי ְיֵדי חֹוָבִתי ר ּוִמי יֹאַמר ִזּכִ ִנְסּתָ   .ּבְ

ף ( ק"ובזוה ַלח ְלָך ּדַ ת ׁשְ ָרׁשַ ׁש  )א"ג ע"קעּפָ ב ְלַחּדֵ ל ְיהּוִדי ַחּיָ ּכָ תּוב ׁשֶ ּכָ
ת קֹוֶדׁש  ּבָ ׁשַ ים ּבְ ּבָ , ִחּדּוׁשִ הה "ְוַהּקָ ׁשָ ָמה ַמה ִחּדְ ׁשָ לֹא  ְוִאם, ׁשֹוֵאל ַלּנְ

ה ׁשָ דֹוָלה ִחּדְ ה ּגְ בּוׁשָ   .ִנְמֵצאת ּבְ

אפֹו ק "הגה י ֱאִליֶעֶזר ּפָ ֶלא יֹוֵעץ ע "זיַרּבִ ּפֶ ַתב, )ֶעֶרְך ִחּדּוׁש (ּבַ ַרק : ּכָ
נַ  ּתַ ָהְיינּו ְלַהְקׁשֹות ּוְלָתֵרץ ּבַ י ּתֹוָרה ּדְ ׁש ִחּדּוׁשֵ ָכל כֹוחֹו ְלַחּדֵ ֲעמֹל ּבְ ּיַ ך "ׁשֶ

רוּ ס "ובש ַפְרֶד אֹו ְלָפֵרׁש ּפֵ ים ּבְ נַ ס "ׁשִ ַתבכ "ְוַאַח . ס"ְוׁשַ ך "ַעל ּתַ ְוַגם : ּכָ
ים  ׁש ִחּדּוׁשִ ִאילּו ִחּדֵ ֵאין ֵמִבין ָחׁשּוב לֹו ּכְ דֹוׁש ַאף ּבְ יּמּוד ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ ּלִ

ם ק "ָהְרֵאָת ָלַדַעת ְדַהלֹוֵמד זֹוַה . ל"ַעכַּ  י ּתֹוָרה ּגַ יֹוֵצא ְיֵדי חֹוַבת ִחּדּוׁשֵ
ָכל ַה  ְרֵד ּבְ ים ְוּת , ס"ּפַ ּיִ ים ֲאִמּתִ ַווְדַאי ִחּדּוׁשִ ָמּה ְוֶזהּו ּבְ ה ַעל ְיֵדי  ,ֹוָרה ִלׁשְ ְוַעּתָ

דֹוׁש  זֹוַהר ַהּקָ ְפָלא ּבְ א ֶמֶלְך  ַהִלימּוד ַהּנִ ּסֵ ִדְבֵרי ַהּכִ ָנה ּכְ וֶוה ׁשָ ָעה ׁשָ ָ ׁשּ ׁשֶ
ן ִאיׁש  ִדְבֵרי ַהּבֶ ָנה ּכְ ת עֹוֶלה ְלֵעֶרְך ֶאֶלף ׁשָ ּבָ ְמָחה ְלִמְליֹון , ע"ַחי ְזיָ  ּוְבׁשַ ּוְבׂשִ

יִקים ִדְבֵרי ַהאֹוְרחֹות ַצּדִ ָנה ּכְ פּול ֵמָאה, ׁשָ ָאבֹות  ּוְבִיּסּוִרים ּכָ ְדִאיָתא ּבְ ּכִ
י ָנָתן  ַרּבִ ֶרק ג(ּדְ ָנה ו' ּפֶ ַצַער, )'ִמׁשְ ּלֹא ּבְ ָעִמים ׁשֶ ָאה ּפְ ַצַער ִמּמֵ ַעם ַאַחת ּבְ ְוַגם ַצַער , גּפַ

 

וידוע דאיתא באבות דרבי נתן דפעם אחת : פרק א -פר צפית לישועה סכתב החפץ חיים ב ]ג[

ועבודת השם יתברך כעת היא טהורה ונקיה שאין בה מטרה , בצער שקול ממאה פעמים שלא בצער

י בסנהדרין צז "פרש(, ר וסר מרע משתולל על הבריות"כי אדרבא נתקיים בנו בעוה, לכבוד או שאר פניות

ויש . ימאסו אצל כמה סוגי אנשים' ויראי ה, )היינו משתולל לשון שטות, עליו שוטה הוא ב כל העולם אומרין"א ע"ע

מקבלים עליהם לחיות חיי עוני , אנשים אשר בשביל לעשות את בניהם יהודים כשרים כדת התורה

ואינם . 'ומשארית עמלם יפרישו שכר למלמדים ומורים שיחזקו בניהם בתורת ה, ודוחק כל ימיהם
  



ל ֶרַגע ח  ֲחַבל ַעל ּכָ

ת ַה  ִביׁשַ ב ְלִיּסּוִריםּכְ ֶצר ֶנְחׁשָ ְמעֹוִני , ּיֵ ַיְלקּוט ׁשִ ֶרק ב (ְוִאיָתא ּבְ ֶרֶמז  -ֹקֶהֶלת ּפֶ

ַאף ִנְתַקְייָמה ִלי: )תתקסח י ּבְ ַמְדּתִ ּלָ א ּתֹוָרה ׁשֶ ּפָ ר ּפָ י ֲחִניָנא ּבַ ּבֹואּו  .ָאַמר ַרּבִ
וֶוה ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ : ּוְראוּ  ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ב , ָנה ּתֹוָרהׁשָ ְועֹוד ֶנְחׁשָ

תֹוָרה ים ּבְ ים ִחּדּוׁשִ ׁשִ ַחּדְ ּמְ מֹו ׁשֶ יקּון ְוַנַחת . ּכְ ל ֶאָחד ִיְמָצא ּתִ ּוְבָכְך ּכָ
ָמתוֹ    .ְלִנׁשְ

ּבֹור אָ   ) ג ׁש ֹיאַמר ּגִ   ִניַהַחּלָ

ַעְצְמךָ  ע ּבְ ּלֹוְמִדים  10,000: ַהּגַ יֹום 10ַאְבֵרִכים ׁשֶ עֹות ּבְ ֵיׁש ָלנּו , ׁשָ
ָנה ּתֹוָרהִמְליוֹ  ּלֹוֵמד ַרק , ן ׁשָ ׁשּוט אֹו ֲאִפילּו ֶיֶלד ָקָטן ׁשֶ ר ְיהּוִדי ּפָ ְוַכֲאׁשֶ

דֹוׁש  ת זֹוַהר ַהּקָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ָנה ּתֹוָרה, ׁשָ וֶוה ִמְליֹון ׁשָ ן ׁשָ ם ּכֵ ְוִאם  .ּגַ
ָנה ה ְלָך ִלְלמֹוד ָאז ָזִכיָת ְלֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ מֹו [, ָקׁשֶ ֵרִכים ַאְב  10,000ּכְ

ּלֹוְמִדים  ְך ֵמָאה ָיִמים 10ׁשֶ ֶמׁשֶ יֹום ּבְ עֹות ּבְ ִביא  ],דׁשָ ְבֵרי ַהּנָ נּו ּדִ ְוָכְך ְיקּוָיים ּבָ
ּבֹור ָא ַהָח " )'י' ד( יֹוֵאל ׁש ֹיאַמר ּגִ ְוָכל ְיהּוִדי ָיכֹול ִלְזּכֹות ָלֶזה ּוְלָהִביא " ִניּלָ

ַרֲחִמים יַח ּבְ ׁשִ   .ֶאת ַהּמָ

יםץ ָחֵפ "ָאַמר ָמָרן ַה  ַכר ְועֹוֵנׁש  ":ַחּיִ ׂשְ ֲהדּות הּוא ְלַהֲאִמין ּבִ סֹוד ַהּיַ , ּיְ
ּדּוי ָווה ָלנוּ : ּוֵבֵאר ֶאת ַהּוִ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ׁשָ ּפָ ׁשְ ְצֹוֶתיָך ּוִמּמִ , ְוַסְרנּו ִמּמִ

ּמָ  ְצוֹות ּכַ ֱאֶמת ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ְבנּו ּבֶ ּבֹון ְוֶהְחׁשָ ינּו ֶחׁשְ ּלֹא ָעׂשִ ֱאֶמת ׁשֶ ה ּבֶ
ִווים יּמּוד ַהּתֹוָרהל "ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחזַ , ׁשָ ִניִנים ְוָכל ֲחָפֶציָך " ַעל ּלִ ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ

ּה  וּו ּבָ ּבֹון "לֹא ִיׁשְ דֹול ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ : ּבֹואּו ֶחׁשְ ָכר ּגָ ּמּוד ַהּזַֹהר ֵאיֶזה ׂשָ ּלִ
דֹוׁש  ם ֶהָחֵפץ ְוֵכן  .ַהּקָ ים ִקּיֵ יַח ַחּיִ ׁשִ ִביַאת ַהּמָ ַעְצמֹו ֲאִני ַמֲאִמין ּבְ ָכל יֹום ... ּבְ ּבְ

ה לוֹ  ת ַע , ֲאַחּכֶ ֻאּלַ יַח ּוְלַמַען ּגְ ׁשִ יַאת ַהּמָ ים ְלַמַען ּבִ ָרֵאלּוַמה ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ   .ם ִיׂשְ

 

קומם למרות עוניים ודוחקם למקומות הרחוקים שהפרנסה מצויה יותר בשביל חינוך בניהם מהגרים ממ

  .בכל לב ונפש' בודאי נוכל לומר דנחשב זה תשובה לה, לתורה ויראה

אלוקיך שואל מעמך כי אם ' מה ה: ל הקדושים על הפסוק"ואפשר להמליץ על זה את דברי חז ]ד[

ק בשבת יחשב לך למאה ימים של לימוד "וד שעה אחת זוהשבלימ. אל תקרי מה אלא מאה... ליראה

  תורה של עשרת אלפים אברכים הלומדים עשר שעות ביום 



ל ֶרַגע  ט  ֲחַבל ַעל ּכָ

ִכְתֵבי ָהֲאִריזַ  תּוב ּבְ ה ָלנּו  :ל"ּכָ ּלֶ יּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד ִמְתּגַ ַעל ְיֵדי ּלִ ׁשֶ
ַעִיןּוּבְ  ,ֹוַרת ַהִנְגָלהּת  ּוְכָבר ְמִעיִדים , דֹוֵרנּו ּכּוָלנּו זֹוִכים ִלְראֹת ֶאת ֶזה ַעִין ּבְ

ׁשּוִטים ֲעמוּ , ַאְבְרֵכי ַהּכֹוְלִלים ַוֲאִפילּו ְיהּוִדים ּפְ ּטַ ַאֲחֵרי ׁשֶ ִמּצּוף ְדַבׁש ַהזֹוַהר  ׁשֶ
ם ּוִמְתַרֵחב מָֹחם ְלַחּדֵ  ח ִלּבָ דֹוׁש ִנְפּתָ הַהּקָ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ים ִנְפָלִאים ּבַ , ׁש ִחּדּוׁשִ

ר ִחיּבּוִרים ְמצּוָייִנים   .הְוָזכּו ְלַחּבֵ

בֹו ָאנּו ִנְמָצִאים ב ׁשְ ּצָ !!! וּוִמי יֹוֵדַע ַמה ֵיֵלד יֹום! ּכּוָלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּמַ
ינוּ  - ה ַרּבֵ ִביא, מֹׁשֶ הּו ַהּנָ ן יוֹ , ֵאִלּיָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ לֹוםְוַרּבִ ָ ים ָלנוּ ְמ , ַחאי ֲעֵליֶהם ַהׁשּ ּלִ , ּגַ

ַרֲחֵמי ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ַרק ּבְ דֹוׁש , ׁשֶ ְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּיִ ְוַרק ֵאּלּו ׁשֶ
הּוא ַה  ֵתַבת נַֹח ׁשֶ ְצלּו ּבְ דֹוׁש ִיּנָ   .זֹוַהר ַהּקָ

ַיַחד ְוַנְתִחיל  ל ד ִלְלֹמּבֹואּו ְוִנְתַאֵחד כּוָלנּו ּבְ ף ַהּיֹוִמי ׁשֶ ל יֹום ּדַ ּקּוֵני ּזַֹהרּכָ , ּתִ
יֹום ּקֹות ּבְ י ּדַ ּתֵ ה לֹוֵקַח ַרק ׁשְ ּזֶ ר , ׁשֶ ם ְוֶאְפׁשַ ֹמַע ּבְ ִלְלמֹד ּגַ  "קֹול ַהזֹוַהר"ְוִלׁשְ

ֶטֶלפֹון יקּוֵני , 0722-99-00-44 ּבְ ָעה ַאַחת ְלַמַען ּתִ ת קֹוֶדׁש ִנְלַמד ׁשָ ּבָ ּוְבׁשַ
ִכיָנה ַהּקְ  ְ הַהׁשּ ַרךְ , זדֹוׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ֵזרֹות  ,ּוְבֶעְזַרת ַהׁשּ ל ּגְ לּו ֵמָעֵלינּו ּכָ ּטְ ִיְתּבַ
ַרֲחִמים, ָקׁשֹות ְוָרעֹות ה ִלְגאּוָלה ּבְ ּבִ , ְוִנְזּכֶ ַתב ָהַרׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ א , י"ּכְ ִסְפָרא ּדָ ּבְ

ַרֲחֵמי יאּור ,ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ה ֵנֵצא ִמן ַה  :ּבִ ֵסֶפר ַהּזֶ ַרֲחִמיםּבְ לּות ּבְ   . ּגָ

ה ָלנּו  ּלָ ּגִ דֹוׁש ֹ"ׁשַ ָהְר ּוְכמֹו ׁשֶ ָוי ָסמּוְך ִלּפְ ּבְ  ש ַהּקָ ְכבֹו ַעל ֶעֶרׂש ּדְ , ִטיָרתוֹ ׁשָ
ה ִיְצָחק ְזָיָע  י ִחְזִקּיָ ר ָאַמר ִלְבנֹו ַרּבִ ֲאׁשֶ ָאה ּכַ ִאיר ָלנּו ֵמֵעין ַצּוָ יֹוֵדַע ֲאִני ": א"ִהׁשְ

ְזכּות ַהזֹוַהר ַהּקָ  ּבִ ָרֵאל ְלֵחרּותדֹוׁש ְוכִּ ׁשֶ ָלה ֵיֵצא ַעם ִיׂשְ ּבָ ּוְבִלּמּוד , ְתֵבי ַהּקַ

 

, כדברי הבני יששכר(ומתגלה בלימוד הזוהר הקדוש  - טמון " אור הגנוז"ובוודאי זכו לכל זה שהרי ה ]ה[

 .ות בתורהוכך זוכים לחדש נפלא, ומאיר את הנשמה, )ראה באור הזוהר, ועוד צדיקים

שהמצב היום יכול , א"וכבר נשמע דברו של מרן הגאון הצדיק רבי יוסף שלום אלישיב שליט ]ו[

  .ולהרבות בתורה ומצוות, וצריכים זכויות גדולות בעם ישראל, ו יותר ממלחמת העולם"להיות מסוכן ח

 10כבן [דותו שביל, ראש ישיבת פורת יוסף, ע"וכבר ידוע מעשה מהגאון רבי יהודה צדקה זי ]ז[

, פרקים 24ושאלו מפני מה יש למסכת שבת , ע"זי" האמרי אמת"ר מגור "בא לקבל ברכת האדמו] שנים

 –ששבת היא כלה ובת זוג לישראל , וחזר ותשובתו בידו, י צדקה לשאול לחכמי הספרדים"והלך הגר

י לקשט הכלה העליונה ובשבת ביותר ראו: ה- א. [ן"קישוטי כלה כנודע ליודעי ח 24ולכלה צריך שיהיה 

 ].היא השכינה הקדושה
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לּוִיים ְגאּוָלֵתינּו ּוּבִ  יַח ִצְדֵקינוּ ֶזה ּתְ ֹוַרת ַהּסֹוד ַמה ְיֵהא ְוּת ...""יַאת ְמׁשִ
יק ְוָקדֹוׁש . ]158' ש עמ"ֵסֶפר ָהַרׁשַ [ ?"ָעֶליָה  ל אֹותֹו ַצּדִ ִמּלֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות ׁשֶ

עֹוָלם ְותֹוַרת ַהּסֹוד ַמה ְיֵהא " .ּוַמְפִצירֹות ְלַקְייָמן, ּתֹוְבעֹות ֶעְלּבֹוָנן, ְמַרֲחפֹות ּבָ
ֶרְך ֵלאלֵֹקינוּ  !"...?ָעֶליָה  ּנּו ּדֶ ר ּפַ ְדּבָ ּמִ ָקר . ְוַהּקֹול קֹוֵרא ּבַ ַהְקִדיׁשּו ִמְזַמְנֶכם ַהּיָ

ַמִים ם ׁשָ ָכל יֹום ְלׁשֵ ִביל ְיׁשּוַעת , ּבְ ׁשְ רּוָחִנּיּות  –ּוְלַהָצַלת ַהּדֹור ּכּולֹו , ָהָעםּבִ ּבְ
ִמּיּות   .ּוְבַגׁשְ

ב ּצָ ּנֹות ֶאת ַהּמַ כֵֹחינּו ְלׁשַ ָבר, ּבְ ָיֵדינּו ַהּדָ דֹוִלים ִעם  ,ּבֹואּו ִנְתַגֵייס כּוָלנוּ , ּבְ ַהּגְ
ים ַטּנִ ׁשּוִטים, ַהּקְ אֹוִנים ִעם ּפְ ינּוִנים, ּגְ יִקים ּוּבֵ יֵדי , ם ְנָעִריםְזֵקִנים ִע , ַצּדִ ַמּגִ

חּוִרים יעּוִרים ִעם ּבַ ן, ׁשִ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ִדים ִעם ּתִ ִהְתִחילּו ִלְלמֹוד , ְמַלּמְ
דֹוׁש  יּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ מֹור ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵיים ֶאת ּלִ ד ִלׁשְ ֶדֶרְך זֹו , ּוְלַלּמֵ ְוִנְפָעל ּבְ

יַח ִצְד  ַרֲחִמיםְלָקֵרב ּוְלָהִביא ֶאת ָמׁשִ   .ֵקינּו ּבְ

ים דֹוִלים ַעל ְקַטּנִ ְמֻיָחד ְלַהְזִהיר ּגְ נוֹ ַמ לְ ָאב יִ , ּבִ ְך ִעם , ד ִעם ּבְ ְמַחּנֵ
ְלִמידוֹ  ,ֲחִניכוֹ  ד ִעם ּתַ ים, ּוְמַלּמֵ ָייׁשִ ָדִיים ֵאין ּתְ ֲהֵרי ִאם ֵאין ּגְ ְך ַיְחּדֹר , ׁשֶ ּכָ

ֲערּוָתם ְלמּוָדם ִמּנַ ְלמּוֵדי ּתֹוָרה, ּתַ יבֹות ּוְלּכֹוְלִליםיְ לַ , ְלּתַ ֹוַרת ַהּסֹוד ְוּת , ׁשִ
נּוָפה ל ּתְ ַקּבֵ א ֶמֶלְך , ּתְ ִכּסֵ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ֵני ֲעִלּיָ ה ִלְהיֹות ִמּבְ ְוִנְזּכֶ

יקּוֵני זֹוַהר ָמה ְלֵבאּורֹו ַעל ּתִ ַהְקּדָ ָקאִריץ .ּבְ ְנָחס ּמִ י ּפִ ַסק ַרּבִ , ל"ַזצַ  ּוְכָבר ּפָ
ד ָצִריְך ׁשֶ  ְלמֹד זֹוַהרְמַלּמֵ ִחיַנת , ּיִ הּוא ּבְ ים"ׁשֶ יְך , "ֵעץ ַחּיִ ְויּוַכל ְלַהְמׁשִ

ְלִמיִדים ָמה ַלּתַ ר ְלּתִ , ְנׁשָ ֶכל ָיׁשָ ָהַרב נֹוֵתן ׂשֵ ֶזה ׁשֶ י ּבָ ָמה  ,ינֹוקּכִ ֶזה ֵמִניַח ְנׁשָ ּבָ
ית   .ֲאִמּתִ

י"  ) ד ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ת ָהָעם, !ּבִ ְגֻאּלַ   !"ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק ּבִ

יק ְוָאַמרִהְת  ַעם ַצּדִ א ּפַ ּטֵ יַח  :ּבַ ׁשִ בֹוא ֶמֶלְך ַהּמָ צּו , ּבְ ָרֵאל ִנְקּבְ ַעם ִיׂשְ
ֵמִחים, ּוָבאּו ָלךְ  ים ּוׂשְ ׂשִ ֵעת ַהּזֹאת ִיְתּבֹונֵ , ּוְפֵליַטת ָהָעם ׂשָ יַח ּבְ ׁשִ ן ֶמֶלְך ַהּמָ

יו ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַמֲעׂשָ הֹורֹות ִיְבָחן ּכָ ֵעיָניו ַהּטְ ַתע ָיִרים ָידֹו ְלֶפ , ּבְ
עוֹ  ֶאְצּבָ ֲחֶזה, ְוַיְרֶאה ּבְ ּמַ יטּו ּבַ ְפִליָאה ְוַיּבִ ִמיַע , ּכּוָלם ָיִרימּו ֵעיֵניֶהם ּבִ ָאז ַיׁשְ

יַח ֶאת קֹולֹו ְויֹאַמר ׁשִ ע ַעל ְיהּוִדי ְמסּוָיים, ֶמֶלְך ַהּמָ ַהְפנֹותֹו ֶאְצּבַ : ּבְ
י" ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ת ָהָעםְלָך ֵיׁש ֵחֶלק ּבִ , !ּבִ ל ְיהּוִדי !". ְגֻאּלַ ְך ַיְרֶאה ַעל ּכָ ּכָ

יָאתוֹ  ַעל ְלַמַען ּבִ ּפָ    .ְוְיהּוִדי ׁשֶ
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ִרים ָ ֻאׁשּ ה ִלְהיֹות ִמן ַהּזֹוִכים ַהּמְ ְזּכֶ ּנִ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו , ַהְלַואי ׁשֶ יַח ּבִ ׁשִ ַהּמָ ׁשֶ
י" –ָיִעיד ָעֵלינּו  ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ן ".ּבִ ַמִים, ים ְיָקִריםְיהּוִד , ַעל ּכֵ ם ׁשָ יּמּוד ְלׁשֵ נּו ּלִ , ּתְ

הַה  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ַדקֹוֵתיֶכם ְלַמַען ַהׁשּ ִלְגרֹם , ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנוּ , ְקִריבּו ּמִ
נוּ ִלְפּדוּ  יַח ּכּוָלנּו כְּ ְוֵנֵלְך  ,ת ַנְפׁשֵ ׁשִ ֵני ֶמֶלְך ַהּמָ ל ֶאת אֹור ּפְ ֶאָחד ָיַחד ְלַקּבֵ

ְמ  ָיֵמינּו ָאֵמןּבִ ּבִ  .ֵהָרה ּבְ נּו ְנבּוַאת ָהַרׁשְ ְיקּוָיים ּבָ ה ׁשְ נּו ְכֶאָחד ִנְזּכֶ ָאה "י "ְוֻכּלָ ַזּכָ
יּה ּוְבְסגּוָלתֹו  ַהאי ִאְתַגְלְיא ּבֵ ָרא ּדְ רֹור"ּדָ ִוד , ְוֶתְחֶזָנה ֵעיֵנינוּ " ּוְקָראֶתם ּדְ ן ּדָ ּבֶ

יֹופיֹו ָיבֹוא ְוִיְגָא  יֵחנּו ֶמֶלְך ּבְ ַכר זֹאת ּוּבִ , ְוָהָדר ֱאלֵֹקינוּ " עֹז"ּבְ , ֵלנוּ ְמׁשִ י ַח ל -ֵא ׂשְ
בֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינוּ , צּוֵרנּו ָמִגיֵנינוּ ' הְוָנָחה ָעָליו רּוַח , ֶחְלֵקינוּ  ֶלה ּכְ ַמח , ִיּגָ ְוָאז ִיׂשְ

נוּ  נוּ , ִלּבֵ ינוּ , ְוָתֵגל ַנְפׁשֵ יׁשּוַעת ַמְלּכֵ ן ִיְהֶיה ָרצֹון, ּבִ  .ָאֵמן ּכֵ

ת   ) ה ַ בֹוד ְקֻדׁשּ ב ִחזּּוק ִמּכְ לֹום ֵמָהאְלִמין ר "ַאְדמוֹ ִמְכּתָ י ׁשָ ַרּבִ
ִליטָ ְגָראס ְיהּוָדה  ד , א"ׁשְ   "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"ְמַיּסֵ

ֲהָפַצת ַהזַֹּהר  ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ּבַ ָעם ָהעֹוְסִקים ּבִ ִבים ּבָ ְתַנּדְ ְלָכל ַהּמִ
ּלֹו  ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ   !ֵדי ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמיַעל יְ  -ּבְ

ַע ְלִמְפ  ִכיֶתם ְלַסּיֵ ּזְ ֵרי ֶחְלְקֶכם ׁשֶ ה ַאׁשְ ֻאּלָ ַעל ָקדֹוׁש ְוָיָקר ַהְמָזֵרז ּוְמָקֵרב ַהּגְ
ּבִ  לֹום ְלַרׁשְ ָ נּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ ַהְבָטַחת מׁשֶ דֹוׁש "ּכְ ּזַֹהר ַהּקָ י ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ּבַ

ת ָנׂשא ָרׁשַ יּה ִמן גָּ ", ּפָ קּון ּבֵ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיּפְ יָלְך ּדְ ַהאי ִחּבּוָרא ּדִ לּוָתא ּבְ
ַרֲחֵמי ְזכּות ִחּבּוְרךָ  ".ּבְ ּבִ דֹוׁש , ׁשֶ לּות , ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ָרֵאל ִמן ַהּגָ ֵני ִיׂשְ ֵיְצאּו ּבְ

יַח  ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ   ! ּבְ

ימּו ְלָכךְ  ַמִים ִהְסּכִ ָ ּקּוֵני ַהּזֹ! ְוַגם ִמׁשּ ֵסֶפר ּתִ ְמבָֹאר ּבְ ִתיָתָאה ( ַהרּכַ ּקּון ׁשְ ּתִ

סֹופוֹ  ר יֹוַחאי , )ּבְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִביא ָזכּור ְלטֹוב ִנְגָלה ְלַרּבִ הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ׁשֶ
מֹות ּקּוֵני ְנׁשָ ִעְנַין ּתִ ֶהם ִסְתֵרי ּתֹוָרה ּבְ ִעּמֹו ְוָלַמד ִעּמָ א ׁשֶ יׁשָ ָיְצָאה , ּוְלַחְבַרָיא ַקּדִ

ַמ  ָ ת קֹול ִמׁשּ ר יֹוַחאי "ִים ְוָאְמָרה ָלֶהם ּבַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ תֹו ׁשֶ ָ ה ַרב ּכֹחֹו ּוְקֻדׁשּ ּמָ ּכַ
עֹוָלם ׁשֹון, "ּבָ זֹו ַהּלָ ְך הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה ְנבּוָאה ּבְ א ", ְוַאַחר ּכָ א ְלַתּתָ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ְוַכּמָ

ּלּו  ד ִיְתּגַ יָלְך ּכַ ְרְנסּון ֵמַהאי ִחּבּוָרא ּדִ אִיְתּפַ סֹוף יֹוַמּיָ ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבַ א ּבְ , ְלַתּתָ
ָאֶרץ", ּוְבִגיֵניּה  רֹור ּבָ ה  :ּוִבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ". ּוְקָראֶתם ּדְ ֵני ָאָדם ְלַמּטָ ה ּבְ ּמָ ּכַ
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סֹוף  ּדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ה ּבַ ה ְלַמּטָ ּלֶ ר ִיְתּגַ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ּלְ ה ַהִחּבּור ׁשֶ ְרְנסּון ִמּזֶ ִיְתּפַ
ִמים סּוק , ַהּיָ ם ַהּפָ ָאֶרץ"ּוִבְזכּותֹו ִיְתַקּיֵ רֹור ּבָ ז ַעל  -"ּוְקָראֶתם ּדְ ַהְמַרּמֵ

ֵלָמה ְ ה ַהׁשּ ֻאּלָ   . ַהּגְ

ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבְ ֲעָלה ׁשֶ גֶֹדל ַהּמַ ירּו ּבְ ָכל ַהּדֹורֹות ִהּכִ ָרֵאל ּבְ דֹוֵלי ִיׂשְ , ּגְ
ְרָעֻנּיֹות ּוְגֵזרוֹ  ל ִמיֵני ּפֻ ל ּכָ ַבּטֵ ּמְ ה ֵמָעְלָמאׁשֶ א ּוִבּזָ . ת ָקׁשֹות ְוָרעֹות ּומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ

ָעְלָמא, ֵהם ֲאִמיָרה ּבְ ָתּה ֲאִפּלּו ּבַ ָ ְדעּו ֶאת עֶֹצם ְקֻדׁשּ ּיָ ָהַרְמַח . ׁשֶ דֹול ּכְ ל "ּוִמי ָלנּו ּגָ
יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינוּ  ים לּוָצאטֹו ֵזֶכר ַצּדִ ה ַחּיִ י מׁשֶ ַעל , ָאֵמן ַרּבִ ּבַ

ִרים"ַה  ת ְיׁשָ ִסּלַ י ַהּתֹוָרה ְולֹא ָמָצא ֵעָצה , "ּמְ ָכל ִמְכַמּנֵ ִקי ָעצּום ּבְ ר ָהָיה ּבָ ֲאׁשֶ
א ֶאת ָהֵעָצה ַהּזוֹ  ָרֵאל ֶאּלָ ֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ל ּגְ ֶרֶצף ְללֹא , ְלַבּטֵ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבְ ִלּמּוד ּבְ

ה ָהֶעלְ , ֶהְפֵסק ָ ֻדׁשּ ֹכַח ַהּקְ ּבְ ֵזרֹות ׁשֶ ל ּגְ ל ּכָ דֹוׁש ְלַבּטֵ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ יֹוָנה ׁשֶ
ַרֲחִמים ה ּבְ ֻאּלָ   . ּוְלָקֵרב ַהּגְ

דֹוׁש  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ יְרָסא ּבְ ל ּגִ יָבתֹו ֵסֶדר ִלּמּוד ְמֻיָחד ׁשֶ יׁשִ ן ּבִ ּקֵ ָלֵכן ּתִ
ָלל ֵמֵעת ְלֵעת ָמרֹות ְללֹא ֶהְפֵסק ּכְ ִמׁשְ ָבר , ּבְ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ְוָקַבע ּדָ ּקָ ּתַ ֶזה ּכַ

יָבתוֹ  יׁשִ ׁשֹון, ּבִ ֶזה ַהּלָ ָרֵאל ּבְ ֶרת ְלַחְכֵמי ִיׂשְ ִאּגֶ ָבר ּבְ זֹאת : "ְוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת ַהּדָ
ת זֹו ָטְמנּו ׂשֹוְנֵאיֶהם ֵצל ֵמֶרׁשֶ אי , ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלָכל ְקִהּלֹות קֶֹדׁש ְלִהּנָ ּוְבַוּדַ

ַח ַע  ָבר ְוָעצּום ְמאֹדָהָיה ָלֶהם ְלַפּקֵ י ַרב ַהּדָ לּו ּכִ ה ַאל ... ל זֹאת ְולֹא ַיְחּדְ ְוַעּתָ
ָום ה ַאֲחֵרי ּגֵ ָבר ַהּזֶ ָרֵאל ֶאת ַהּדָ ִליכּו ַחְכֵמי ִיׂשְ ר ֵחיִלי , ַיׁשְ ֵ י ֲאִני ִאְלָמֵלא ִנְתַיׁשּ ּכִ

ָכל ָמקֹום ּוָמקֹום ָבר ֶזה ּבְ בֹוד ּתֹוַרְתכֶ  ,ָהִייִתי קֹוֵבַע ּדָ ח ֶאת ָהֵעָצה ֲאָבל ּכְ ם ִיּקַ
ָרֵאל מֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל ִיׂשְ י ֵאין ּכָ ְוָכל ֶאָחד , ַהּזֹאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכּות ּכִ

ָלל ה הּוא ּכְ ָבר ָקׁשֶ י לֹא ּדָ ְמקֹומֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ּכִ   ". ּבִ

יָכיו ָמִצינּו ֲחִביבּות  ם טֹוב ּוַמְמׁשִ ַעל ׁשֵ ְלִמיֵדי ַהּבַ ם ֵאֶצל ּתַ ְמֻיֶחֶדת ְלִלּמּוד ּגַ
יִדיְטׁשֹוב , ּתֹוַרת ַהּסֹוד י ִיְצָחק ֵאייִזיק ִמּזִ דֹוׁש מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ בֹוד ָהַרב ַהּקָ ּכְ

ר ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ְוָאַמר ִניִתי ַה : ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ֲאׁשֶ י ְוׁשָ ִרי ֵעץ "ָלַמְדּתִ ּפְ
ים ָעִמים" ַחּיִ   .ֵמָאה ְוֶאָחד ּפְ

ּקּון מ" ִכֵסא ֶמֶלךְ "ּבְ  ַתב"ּתִ ָעְלָמא , ג ּכָ ִגיְרָסא ּבְ דֹוׁש ּבְ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ּכִ
רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו ּפֵ ן ִאם ִיְזּכֶ ּכֵ ה , ְוָכל ׁשֶ ַיֲעׂשֶ

ּלֹא ַיֲע  ֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשּ ׁשָ ּקּון ְלַמְעָלה ּבְ ִמיָמהּבֹו ּתִ ָנה ּתְ ט ׁשָ ׁשָ ִלּמּוד ַהּפְ ה ּבְ , ׂשֶ
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א ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכָלא ּדְ א ִמּבְ ן עֹוָלם ַהּבָ הּוא ּבֶ ֶלְך , ּוֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ֵני ַהּמֶ ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ּפְ
ְרִקיָעא ַמְלכּוָתא ּדִ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ   .ַהּיֹוׁשְ

ִתּקּון ל ם ּבְ ַת ' ּגַ ה: ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ , בּכָ ּמָ ְלִמיד ָחָכם ִלְלמֹד  ּכַ דֹול ִחּיּוב ַעל ּתַ ּגָ
ָלה י  .ַקּבָ לּוָתא ּכִ ָלה ְוגֹוֵרם ֹאֶרְך ּגָ דֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקּבָ ה ּגָ ּמָ ם ּכַ ְוָעְנׁשָ

ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ֻאּלָ ִבים ַהּגְ ָלה  ,ֵהם ְמַעּכְ ּבָ ִלּמּוד ַהּקַ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ה ּבְ י ַיֲעׂשֶ ּכִ
ּלֹא ֶ ֵטי ַהּתֹוָרה ַמה ׁשּ ְפׁשָ ִלּמּוד חֶֹדׁש ָיִמים ּבִ ה ּבְ דֹול ּכָֹחּה ְלָקֵרב , ַנֲעׂשֶ י ּגָ ּכִ

ה ֻאּלָ   .ַהּגְ

יִבים ְמאֹד ֶאת ִלּמּוד  ֲחׁשִ ה ְמקֹורֹות ַהּמַ ה ְוַכּמָ ּמָ קֹום ְלַהֲאִריְך ִמּכַ אן ַהּמָ ּכָ
ָיֵמינוּ  ְוָקא ּבְ יָחא, ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּדַ ְמׁשִ ִרים , ּדֹור ִעְקְבָתא ּדִ ֶפר אֹור ְיׁשָ ּסֵ ן מּוָבא ּבַ ּכֵ

ַתב ּכָ ְכָיא ׁשֶ יקֹוְרסּות  :ֵמיָרא ּדַ ר ִמינּות ְוֶאּפִ ּבֵ ְתּגַ יַח ּתִ ׁשִ יַאת ַהּמָ ֹקֶדם ּבִ
עֹוָלם לוּ . ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ּבָ ָבִרים ַהּלָ ה ּדְ לֹׁשָ ׁשְ ֵהר ּבִ ָהֶאָחד , ָהֵעָצה ְלֶזה ְלִהּזָ

ָכל יֹום ֹזַהר ַאף  אֹוֵמרֵלאמֹר ּבְ ֶ ֵאינֹו ֵמִבין ַמה ׁשּ י ׁשֶ י ֲאִמיַרת ֹזַהר , ַעל ּפִ ּכִ
ב ֶלת ְלָטֳהַרת ַהּלֵ   .ְמֻסּגֶ

ׁש ֶמֶלְך ְלִתּקּוֵני ֹזַהר ִמְקּדַ ֵסֶפר ֶזה ְמָקֵרב , ּומֹוִסיף ְלָבֵאר ּבְ ל ָהעֹוֵסק ּבְ ּכָ ׁשֶ
דֹול ְליֹוְצרוֹ  ה ַנַחת רּוַח ּגָ ה ְועֹוׂשֶ ֻאּלָ תוּ , ַהּגְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָדַאִני ֲאִני ּוָבַני ִמן : בּכְ ִאּלּו ּפְ ּכְ

לּות כוּ  ְבִגיֵנּה  .'ַהּגָ א ּדִ נּוז ַעד סֹוף יֹוַמּיָ ה ְוִיְהֶיה ּגָ ּלֶ ּלֹא ִיְתּגַ ַזר ַהּבֹוֵרא ׁשֶ ְך ּגָ י ּכָ ּכִ
רֹור זּוָלתוֹ , ָיבֹוא ּדְ ה זֹו ּבֹו ְולֹא ּבְ י ְסֻגּלָ   .ּכִ

ן יֹוַחאי ּבְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְראֹות ַרּבִ א ִלְכּתֹב , רּוַח ָקְדׁשֹו ִעְנָין ֶזהּבִ י ַאּבָ ה ְלַרּבִ ִצּוָ
ְתָרא ְקִריב ְליֹוֵמיה  ָרא ּבַ ֶמֶרת ַעד ּדָ ֶדֶרְך ֶהְעֵלם ִלְהיֹותֹו ֻמְצָנע ְלִמׁשְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבְ

יָחא א ְמׁשִ ָיֵמינוּ , ַמְלּכָ ה ּבְ ֻאּלָ ְצַמח ַהּגְ ִקים ּבֹו ּתִ ְתַעּסְ ְזכּות ַהּמִ ּבִ ֵדי ׁשֶ ֶעְזַרת  ּכְ ּבְ
ת ַוְיִחי ָפָרׁשַ ר ּבְ ְזּכַ ּנִ ם ּכַ ֵ ִתיב, )ז"ַדף רי( ַהׁשּ א ּכְ ה : ַעל ּדָ ּמָ ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֵתן ׁשָ

ֶמֶרת' ְמלֹא ָהעֶֹמר ָמן כוּ  ים ִויַטאל זלה(. ְוָהֵבן ֶזה ְמאֹד, ְלַאְצָנעּוָתא, ְלִמׁשְ ה "ָהַרב ַחּיִ

מוֹ  ַער ַהַהְקּדָ ָמתֹו ְלׁשַ ַהְקּדָ   .)תּבְ

לָ  ְ ׁשּ ה ְמבָֹאר ּבַ ָרה ַמֲאָמרֹות, ה"ִהּנֵ ַהִחּבּור ֵמַהּזַֹהר ָהָיה , ַמֲאָמר ִראׁשֹון, ֲעׂשָ ׁשֶ
נּוז ְוכוּ  ה ' ָעִתיד ִלְהיֹות ּגָ ּלֶ ָאז ִיְתּגַ ִמים ׁשֶ סֹוף ַהּיָ בֹוא ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ּיָ ַעד ׁשֶ

ְחּתֹוִנים ָעה , יַח ְזכּות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ ּוּבִ , ַלּתַ ֵלא ָהָאֶרץ ּדֵ ּמָ י ָאז ּתִ ּכִ
תוֹ  ִסּבָ ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתוֹ , ּבְ ְהֶיה ִסּבָ ר זֹו ּתִ ם ִאיׁש . ֲאׁשֶ ְבּתֶ ָאַמר ּוְבִגיֵניּה ְוׁשַ ְוֶזהּו ׁשֶ
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תֹו ְוכוּ  ָרֵאל', ֶאל ֲאֻחּזָ ֲאלּו ִיׂשְ ְזכּותֹו ִיּגָ ּבִ ֵדי ׁשֶ ָרֵאל , ּכְ ּלֹא ִנְגֲאלּו ִיׂשְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ַסח ּוְבַדם ִמיָלהִמּמִ  ַדם ּפֶ ם ּבְ ׁשָ רּוְך הּוא ְלַקּדְ דֹוׁש ּבָ ֻהְצַרְך ַהּקָ , ְצַרִים ַעד ׁשֶ

ה ַהּזוֹ  ָ ֻדׁשּ ְזּכּו ְלתֹוְספֹות ַהּקְ ּיִ ה ַעד ׁשֶ ֻאּלָ ְהֶיה ַהּגְ ה ָהֲעִתיָדה לֹא ּתִ ֻאּלָ ן ּגְ , ּכֵ
ַרךְ  ּה , ְוהּוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתּבָ ֵרי ַהּזֹוֶכה ּבָ   .ְוַאׁשְ

ִמיִניוּ  ת ׁשְ ָרׁשַ ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ּפָ ה: ְלׁשֹון ּדֶ ַרׁש מׁשֶ רֹׁש ּדָ ַהְינּו , ְוֶזהּו ּדָ
ה ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ה( ּכְ ִחיַנת מׁשֶ ָכל ּדֹור ְודֹור ֵיׁש ּבְ י ּבְ ה, ּכִ ִחיַנת מׁשֶ ן יֹוַחאי ָהָיה ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ , )ְוִאיָתא ּדְ

ַרׁש כְּ  ּדָ ֶ הְוִיְדרֹׁש ַמה ׁשּ ן יֹוַחאי, ָבר מׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאז , ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַהְינּו ַרּבִ
ה ׂשַֹרף ה, ְוִהּנֵ ֻאּלָ יָלא ִיְהֶיה ַהּגְ ִלּפֹות ּוִמּמֵ ל ַהּקְ לּו ּכָ ּטְ ְתּבַ ּיִ ֶנה  ַהְינּו ׁשֶ ּבָ ּיִ ׁשֶ

ָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד ְמֵהָרה ּבְ ּטּול ְוַגם ַעל ְיֵדי ַהִחּבּור ַההּוא ִיְה  .ּבִ ֶיה ּבִ
ְטרּוִגים ַתת ַהּקִ ּבָ לּות ְוַהׁשְ ִלּפֹות ְוַקּלּות ַהּגָ ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר ( ַהּקְ

ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהּזֹאת. )ד"כ לּוי ּבְ ּה ִהיא , ַהּכֹל ּתָ ק ּבָ ִהְתַעּסֵ ּוְמִניָעֵתנּו ִמּלְ
ית ִמְקּדָ  ְנַין ּבֵ נוּ ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב ּבִ נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ים ִויַטאל ( ׁשֵ ַמת ָהַרב ַחּיִ ַהְקּדָ

ים   .)ְלֵעץ ַחּיִ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּמּוד ּבְ ל ַהּלִ דֹול ְוָעצּום ּכֹחֹו ׁשֶ ְך ּגָ ֵדי ּכָ ֵאין ָלנּו , ִאם ַעד ּכְ
י ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש  ק ֶאת ְיֵדי עֹוׂשֵ א ְלַחּזֵ  ְלהֹוִסיף ָלֶהם אֶֹמץ ְוכַֹח ְוחֶֹזק ,ֶאּלָ

ה דֹוׁשָ ֲעבֹוָדָתם ַהּקְ יְך ּוְלָהִפיץ ֶאת אֹורֹו , ּבַ צּו ָמְתַנִים ְוִחְגרּו ֹעז ְלַהְמׁשִ ַאּמְ
ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ ר, ׁשֶ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ַע ּבְ עֹוָלם ּוְלַסּיֵ  .ְלַפְרֵסם ּכֹחֹו ּבָ
ַאר ָלנּו ֵאיֹפה ְלָבְרְכֶכם א  הֹוִסיפּו ַלֲעׂשֹות ַחִיל, ִנׁשְ ִלים ְלקּוְדׁשָ ְלַהְרּבֹות ַחּיָ

ִריְך ִהיא ְואֹוַרְיָתא ל  ,ּבְ ַלם ּכָ ׁשְ ר ּתֻ י ְיֵדיֶכם ַעד ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֵ ָרָכה ּבְ ִויִהי ַהּבְ
ָלאָכה ית, ַהּמְ ֵלמּותֹו ָהֲאִמּתִ ֵלם ְוִכְסאֹו , ְלָהִביא ֶאת ָהעֹוָלם ִלׁשְ ם ׁשָ ֵ ם ַהׁשּ ִויִהי ׁשֵ

ְסאֹו ָלַע  ֵלם ְוִתּכֹון ּכִ ָיֵמינּו ָאֵמןׁשָ ְמֵהָרה ּבְ יֵחנּו ּבִ נּו ּוְמׁשִ ִביַאת ַמְלּכֵ   .ד ּבְ

ַעל  ל ּבַ ֻקּבָ ר ַהּמְ ְסּתָ ְגֶלה ּוַבּנִ ּנִ יר ּבַ אֹון ָהַאּדִ ָרָכה ְוִחּזּוק ֵמֵאת ַהּגָ ב ּבְ ַים "ִמְכּתַ
י  "ַהָחְכָמה ִליָט ַרּבִ ֶטעְרן ׁשְ   א"ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנׁשְ

יַבת  ר, "ַרת ֲחַכםּתוֹ "רֹאׁש ְיׁשִ ְסּתָ ְגֶלה ְוַהּנִ ַלִים ק "פעיה -  ְלתֹוַרת ַהּנִ ְירּוׁשָ
  א"תובב

א ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ְתָרא , ּבְ ִני ּבַ ק "פעיה, ק"ע לפ"ם תש"ְלַמְטמֹוִניז "כׁשֵ
  .א"תובב



ל ֶרַגע  טו  ֲחַבל ַעל ּכָ

ל  מֹו ׁשֶ ָרֵאל ָגדֹול ׁשְ יהּוָדה ּוְבִיׂשְ ֻפְר ק "כָ ֵהן נֹוַדע ּבִ דֹול ַהּמְ אֹור ַהּגָ ָסם ַהּמָ
ִליָט ר "צ מוה"ת הגה"לשו לֹום ְיהּוָדה ְגָראס ׁשְ ֵמָהאְלִמין ר "ַאְדמוֹ א "ׁשָ

ִליָט  ה ָתְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹו , א"ׁשְ ִעיִדים ַעל ַמֲעׂשֵ רֹות ִחּבּוָריו ַהּמְ ר ְיִעידּון ַעׂשְ ְוַכֲאׁשֶ
ּתֹוָרה ְרֵצי ַהחֹוָמה ּבְ , ּבַ ים ִלְגּדֹר ּפִ יק ְלַחּיִ ת ַצּדִ ֻעּלַ ָרֵאל ֶזה ְוַעל ּפְ ית ִיׂשְ ֶרם ּבֵ ּכֶ

ן ִיְרּבוּ  ִנים ּכֵ ָ ׁשּ ה ְיהּוָד , ַרּבֹות ּבַ ה ֶזה ַעּתָ ֶקֶרב ָהָעם 'ְוִהּנֵ ֳעִלים ּבְ ה ַיֲעֶלה ְלַהְרּבֹות ּפָ
ַבר ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵסֶפר ַהּזַֹהר , ַעל ּדְ ים ּבְ עּוִרים ַרּבִ ָיְסדֹו ׁשִ יל ַלֲעׂשֹות ּבְ ְוִהְגּדִ

ה ָע  ַכּמָ ִרים , ִריםּבְ ֵאי ּוַבְתָרִאי ַהְמַדּבְ ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַקּמָ ל ּדִ ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ִמּכָ
ם ֵסֶפר  ׁשֵ ת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ּוְקָראֹו ּבְ ְסֻגּלַ יס ', אֹור ַהּזַֹהר'ּבִ ם ָזָכה ְלַהֲהִדיר ּוְלַהְדּפִ ּגַ

ּקּוִנים גֹון ּוְלמֹוָתר ַלֲעל, ֵמָחָדׁש ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ְוַהּתִ א ּכְ ְבָרא ַרּבָ ָמה ַעל ּגַ ַהְסּכָ ֹות ּבְ
ָרֵאל פּוצֹות ִיׂשְ ָכל ּתְ ָעִרים ּבְ ְ ׁשּ ְבָרא ִויַהְללּוהּו ּבַ א ְדִאיְתַמֵחי ּגַ ם ִמן ַהּמֹוָתר , ּדָ ּגַ

דוֹ  ָרֵאל ְלֵעֶסק ַהּקָ ֵקרּוב ַנְפׁשֹות ִיׂשְ יו ּבְ ַעּמָ ה ּבְ ָעׂשָ ָבר ַהּטֹוב ׁשֶ ַח ַהּדָ ּבֵ ל ּוְלׁשַ ׁש ְלַהּלֵ
ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר נּו ָהֲאִר , ּדְ ִצינּו ְלַרּבֵ ָנא ּמָ ַער רּוַח ל "י ז"ּוִמַקְדַמת ּדְ ׁשַ ַעְצמֹו ּבְ

ף (ַהּקֶֹדׁש  ֲהַר  )ב"יּדַ ָאַמר ַלּמַ ִוי א "ׁשֶ ִלי "ַהּלֵ ְלָבד ּבְ ִקיאּות ּבִ ֶרְך ּבְ זַֹהר ּדֶ ְלמֹד ּבְ ּיִ ׁשֶ
ִעּיּון  ֲעִמיק ּבְ ּיַ ים ָעִלים' נאֹו ' מׁשֶ ָעִמים ַרּבִ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּפְ ְקָרא ּבְ ּיִ ָכל יֹום ְוׁשֶ , "ּבְ

ְבֵחי ָהֲאִר  ׁשּוָבה ֶאָחד  )א"נַעּמּוד מ "הנד(י "ּוְבֵסֶפר ׁשִ ַעל ּתְ ּקּון ְלּבַ ַתן ּתִ ּנָ ַתב ׁשֶ ּכָ
י ׁשּום ֲהָב  ְלּתִ ׁשֹון ְלַבד ּבִ ֶפר ַהּזַֹהר ַהּלָ ים ִמּסֵ ּפִ ָרה ּדַ ָכל יֹום ֲעׂשָ ְוֵהן , ָנהלֹוַמר ּבְ

ְבֵחי ָהֲאִר  ֵסֶפר ׁשִ דֹו י "הּוָבא ּבְ ׁשּוָבה ֶאָחד ְלַלּמְ ַעל ּתְ ּקּון ְלּבַ ַתן ּתִ ּנָ ן ׁשֶ פּוס ָיׁשָ ּדְ
ָכל יֹום  ים' האֹו ' דּבְ ּפִ דֹוִלים א "ְוַהִחיָד , ּדַ ם ַהּגְ ׁשֵ ִהיר(ּבְ  )ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ֵעֶרְך ֵסֶפר ַהּבָ

נוּ  ַרּבֵ ֵמיּה ּדְ ְ ל יֹום י "ָהֲאִר  ֵהִביא ִמׁשּ ׁשּוָבה לֹוַמר ּכָ ַעל ּתְ ּקּון ְלּבַ ַתן ּתִ ּנָ ים ' הׁשֶ ּפִ ּדַ
ַתב , ּזַֹהר ֵסֶפר ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך ק "הגהְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ּכָ ִביל (ִמָקאַמְרָנא ּבְ ' אְנִתיב ַהּתֹוָרה ׁשְ

ם , )א"לאֹות  ּגַ ם ׁשֶ ַתב ׁשָ ןוֹ ִזיְדְטׁש מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי ִהיְרׁש ִמ ק "הגהְוּכָ ְוֵכן , ב ָנַהג ּכֵ
ְנָחס ִמָקאִריץ ק "להגהָמִצינּו  י ּפִ ְנָחס (מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ  )ד"רסַעּמּוד א "ח ח"הנמִאְמֵרי ּפִ

ִריְך לֹוַמר  ּצָ ָכל יֹום' גאֹו ' בׁשֶ ין ּבְ ּפִ ן , ּדַ ֵסֶפר ּבֶ ה ַהּנֹוָרא ַהּמּוָבא ּבְ ֲעׂשֶ ן עֹוד ַהּמַ ְוַעּיֵ
יִתי ַעל ָאב אן ְמקֹומֹו ְלַהֲאִריךְ , ֹותּבֵ   .ְוֵאין ּכַ

ְהיֹותֹו קֹוֵרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ם ְדּבִ ַתב ָהַרב , ְוַהּגַ ָבר ּכָ ּכְ
ע אֹות א "ִחיָד  ֶאְצּבַ ֵסֶפר מֹוֶרה ּבְ ל ִלּמּוד "ד "מּבְ ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל ּכָ

ם לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמ  ּגַ ׁשֶ ָמה, רּבְ ׁשָ דֹול ַלּנְ ּקּון ּגָ ְקִריָאתֹו הּוא ּתִ ְטֶעה ּבִ ּיִ ". ְוַאף ׁשֶ
ם דֹוִלים ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ׁשָ ם ַהּגְ ִסְפרֹו ׁשֵ ַתב ּבְ ׁשוּ , ְוֵכן ּכָ ַאל ת "ְועֹוד ּבְ ים ׁשָ ַחּיִ



ל ֶרַגע  טז  ֲחַבל ַעל ּכָ

ַתב ֵמֵעין ֶזה ַמֲהִר ', בסֹוף אֹות  ה"עִסיָמן א "ח ָבר ּכָ ָנא ּכְ ח ֶצַמ י "ּוִמַקְדַמת ּדְ
בּועֹות  ּמּוד ְדֵליל ׁשָ ֵסֶדר ַהּלִ ַמִים ּבְ ָ ִסְפרֹו ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ ף (ּבְ ל "ְוָהַרְמַח , )ב"עֵריׁש א "לּדַ

ים ֶרְך ֵעץ ַחּיִ ְלֵהי קּוְנְטֵרס ּדֶ ׁשִ ּקּוִנים , ּבְ א ֶמֶלְך ַעל ַהּתִ ּסֵ ִסְפרֹו ּכִ ׁש ֶמֶלְך ּבְ ְקּדַ ְוַהּמִ
ּקּון ( י  )'סאֹות ג "מּתִ ן ִאם ִלּמּוד ַה "ּכִ ּכֵ ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ְוָכל ׁשֶ ִגיְרָסא ּבְ ּזַֹהר ּבְ

ָעה ַאַחת  ׁשָ ּקּון ְלַמְעָלה ּבְ ה ּבֹו ּתִ רּוׁש ַמֲאַמר ֶאָחד ַיֲעׂשֶ ה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ּפֵ ְזּכֶ ּיִ
ִמיָמה ָנה ּתְ ט ׁשָ ׁשָ ה ִלּמּוד ַהּפְ ּלֹא ַיֲעׂשֶ ֶפר ְזִכיָרה לְ , "ׁשֶ ּסֵ ן עֹוד ּבַ אֹון ְוַעּיֵ ים ְלַהּגָ ַחּיִ

ים ַפַלאגִ  י ַחּיִ א ְדַעְנָיא ִסיָמן ת "ובשו, ד"ע' ב דף ע"חי 'ַרּבִ   .ד"עַאַפְרַקְסּתָ

ָבר ֵהִעיד , ִאיְבָרא ֶרת ַהּקֶֹדׁש א "זיעָהֶאְמָצִעי ר "ַאְדמוֹ ק "הגהּכְ ִאּגֶ ס (ּבְ ִנְדּפַ

אּוֵרי ַהּזַֹהר  ֵריׁש ֵסֶפר ּבֵ ַמְעּתִ " )ל"ַהנַּ ק "להגהּבְ י ָקְדׁשֹו ׁשָ ְנָיא ק "דהגה[ל "זי ִמּפִ ַעל ַהּתַ ּבַ
ִים] א"זיע ּתַ ַעם ּוׁשְ ת ְוכוּ , לֹא ּפַ ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ה ֶקַבע ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ל ָיָמיו ָעׂשָ ּכָ ' ׁשֶ

דֹול ִעּיּון ּגָ ְב , ּבְ ת ָנׂשֹא ּדִ ָרׁשַ זַֹהר ּפָ ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ּבְ ָאַמר ּבְ ַמה ׁשֶ ַהאי ְוכֹה ָאַמר ּדְ
יּה ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא כוּ  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבֵ ְוָקא , 'ִחּבּוָרא ּדְ דֹול ּדַ ִעּיּון ּגָ ִלּמּוד ּבְ ַהְינּו ּבְ

ָלה, 'ְוכוּ  ּבָ י ֲאִמּתּות ָחְכַמת ַהּקַ ן ַעל ּפִ ְהֶיה ְמֻכּוָ ּיִ ה ׁשֶ ָכל ִמּלָ ׁשֹון ּבְ ִדְקּדּוק ַהּלָ ". ּבְ
ֶהְרָאה ְמקֹורוֹ  ם ׁשֶ ן ׁשָ נּו ָהֲאִר  ְוַעּיֵ ִדְבֵרי ַרּבֵ ַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש י "ּבְ ׁשַ ם(ּבְ ה  )ׁשָ ּמַ ׁשֶ

ֵני ּדֹורֹו  ל ּבְ ָגה יֵֹתר ַעל ּכָ ָ ָכה ְלַהׂשּ ּזָ ָנה ַעל "ׁשֶ י ׁשֵ ְלּתִ ָאר ּבִ ה ֵלילֹות ָהָיה ִנׁשְ ּמָ י ּכַ ּכִ
ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ל ְיֵמי, ַמֲאַמר ֶאָחד ׁשֶ ה ֵלילֹות ׁשֶ ָ ׁשּ בּוַע  ְוִלְפָעִמים ׁשִ ׁשָ ּבְ ַהחֹול ׁשֶ

ְלָבד ּזַֹהר ּבִ ב ַעל ִעּיּון ַמֲאַמר ֶאָחד ּבַ ילֹות , ָהָיה ִמְתּבֹוֵדד ְויֹוׁשֵ ל ַהּלֵ ן ּכָ לֹא ָהָיה ָיׁשָ
ֵניֶהם". ָהֵהם ַמִים יֹוֵצא ְיֵדי ׁשְ יַח ָידוֹ , ְוָאֵכן ְיֵרא ׁשָ ל ַיּנִ ה ּבַ ה ְוַגם ִמּזֶ ֵרי לֹו , ִמּזֶ ְוַאׁשְ

ֵרי ֶחלְ  אְוַאׁשְ ֶזה ּוַבּבָ   .קֹו ּבָ

י  דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ה ּגְ ּמָ י ּכַ ה ְועֹוד טּוָבא ֵיׁש לֹוַמר ּכִ ל ֵאּלֶ צ "ק הגה"כְוַעל ּכָ
ִליָט  יםא "ֵמָהאְלִמין ׁשְ ִזּכּוי ָהַרּבִ דֹול ְזכּותֹו ַעד ְמאֹד ּבְ ר ּגָ ירֹום , ֲאׁשֶ ִויֵהא ַרֲעָוא ְדּתֵ

ָרָכא יּה ַאּכֹוָלא ּכְ ה לְ , ֵריׁשֵ הֹוָרהְוִיְזּכֶ ַאַוות ַנְפׁשֹו ַהּטְ יל ּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה ּכְ , ַהְגּדִ
ָעה ֶאת  י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ ָרֵאל ַעד ּכִ ֶקֶרב ִיׂשְ ְוַיֲאִריְך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו ּבְ

יָדן' ה ְמֵהָרה ּדִ ִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ ים ּבְ ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ן, ּכַ   .ְיִהי ָרצֹון ָאֵמן ּכֵ

ה ַאֲהָבה ַרּבָ לֹום ּתֹוָרתֹו ּבְ לֹומֹו ּוׁשְ ֶזה ּדֹוֵרׁש ׁשְ   :ְוִהְנִני ּבָ
ֶטעְרן' הק   ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנׁשְ

רֹות ַהֹזַהר  - ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר  ֵסֶפר( ב ב -ִאּגְ   )'ִמְכּתַ



ל ֶרַגע יז  ֲחַבל ַעל ּכָ

ר יֹוַחאי" ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ה -  915" = ַרּבִ יַמְטִרּיָ ּגִ ם : ּבַ ֵ ְמֶרךָ ַהׁשּ ָמְרָך  - ִיׁשְ ִיׁשְ
ם  ֵ דֹוׁש [ִמְלֶחֶמת ֱאדֹום ּוָפָרס  - ַהׁשּ יּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ם  ַעל ְיֵדי ּלִ ֵ ְמֶרּנּו ַהׁשּ ִיׁשְ

 .]ֱאדֹום ּוָפָרס -ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ְמ 

  





  

ıַמִים ָוָאֶר ה ׁשָ ם עֹוׂשֵ ֵ   ֶעְזִרי ֵמִעם ַהׁשּ

  ֵסֶפר
בִּ  ַמת ָהַרׁשְ   י"ִנׁשְ

  ֲחָלִקים ִנְבָחִרים

ה ִמירֹון ִמְדָרׁשָ   ּבְ
  –ע "תשֱאלּול  –

 ַהּזַֹהרְלִלּמּוד ֵסֶפר  ְררּותִחּזּוק ְוִהְתעוֹ 
דֹוׁש  א  - ַהּקָ ּנָ ּוִבְפָרט ַעל ִצּיֹון ַהּתַ

ּבִ    ע "י זי"ָהֱאלַֹקי ָהַרׁשְ
ִליָט ר "ַאְדמוֹ ק "ִמכָ    א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ

  

  "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי"יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי 
ֶמׁש תובב"בעיה ית ׁשֶ   א"ק ּבֵ

ֵרי  ׁשְ  ק"לפ א"תשעּתִ



  

  

בִּ  – ל ָהַרׁשְ דֹולֹות ׁשֶ   – י"ַהַהְבָטחֹות ַהּגְ
רּוָמה קכ( ֹזַהר ּתְ   :)ח"ּבְ

ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :א"זיעָאַמר ַרּבִ
ַמִים ָוָאֶרץ יםשֶׁ , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ   ּכָ

דֹושׁ [ ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהּקָ   ]ּבַ
לֹׁש ַמעֲ  ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, לֹותִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ ֶ   ַמה ׁשּ

ָעה  .א   .ּכֹוֶפה ֶאת ַמְלכּות ָהִרׁשְ
ַרְך   .ב ם ִיְתּבָ ֵ ה ַנַחת רּוַח ְוִעּלּוי ְלַהׁשּ  .עֹוׂשֶ

ּלֹא ֵיָחֵרב  .ג ל ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹום, ַמֲעִמיד ֶאת ּכָ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

בִּ   :י"ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ
ִנים ְל   .א  .ָבָניוזֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ

ה  .ב עֹוָלם ַהּזֶ ירּות ּבָ  .זֹוֶכה ַלֲעׁשִ

א  .ג  .זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ

יק ּוְלָהַרע לֹו   .ד כֹול ְלַהּזִ ּיָ  .ֵאין ׁשּום ֶאָחד ׁשֶ

ן ֵעֶדן  .ה ֲעֵרי ּגַ ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו  – ִנְכַנס ִלׁשְ  .ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ

ָכל ִעְנָי   .ו ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַפע ּבְ יִעים ָעָליו ׁשֶ ּפִ ל ַהּדֹורֹותַמׁשְ  .ִנים לֹו ּוְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ

ּבִ   .ז רּוְך הּוא ְוָהַרׁשְ דֹוׁש ּבָ ֶהם ַאְבָרָהם י "ַהּקָ ֵרְך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ְמָבְרִכים אֹוָתם ּבְ
ם הּוא , ָאִבינוּ  ּגַ ָלם ֶאת ִקֵרב ׁשֶ רּוְך הּואּכֻ דֹוׁש ּבָ  .ְלַהּקָ

רּוְך הּוא קֹוֵר   .ח דֹוׁש ּבָ ים אֹותֹו ַהּקָ ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ּוְמַלּוִ ְוִנְכַנס , א ְלַאְרּבַ
נּוִזים  ְבִעים עֹוָלמֹות ּגְ א (ְלׁשִ יַמְטִרּיָ ֶהם ׁשּום ָאָדם ַאֵחר , ")סֹוד"ּגִ ּלֹא זֹוֶכה ּבָ  –ׁשֶ

 .ּוְמֻיָחִדים ַרק לֹו 

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש חלנ רחוב
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ּבִ  ַמת ָהַרׁשְ  ג  י"ִנׁשְ

  

  ֵסֶפר
בִּ  ַמת ָהַרׁשְ   אי"ִנׁשְ

  

ה ִמירֹון ְדָרׁשָ   ע"תשֱאלּול  – ּבְ
דֹוׁש  ַהּזַֹהרְלִלּמּוד ֵסֶפר  ִחּזּוק ְוִהְתעֹוְררּות  - ַהּקָ

א  ּנָ ּבִ ָהֱאלַֹקי ּוִבְפָרט ַעל ִצּיֹון ַהּתַ   ע "י זי"ָהַרׁשְ

ִליָט ר "ַאְדמוֹ ק "ִמכָ    א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
רּוִכים ִאים ּבְ ם ַהּבָ ׁשֵ  'ה ּבְ

ְרׁשּות ִנים ּבִ ִליָט ַהֲחׁשּוִבים  ָהַרּבָ ָהל ְוָכל א"ׁשְ דֹוׁש  ַהּקָ ה ַהּקָ ְוָכל ָהעֹוִלים  .ַהּזֶ
דֹוׁש  ּיֹון ַהּקָ ַח ַעל ַהּצִ ּטֵ ּתַ   .בְלִהׁשְ

ה משרה שכינתו על ציוני "שהקב, )'תיקון ו(כתוב בתיקוני זוהר 
ואנחנו כאן זכינו להיות , ועלינו לידע שיש כאן השראת השכינה, הצדיקים

  .ע"י זי"בציונו הקדוש של הרשב
 

  .ע"אלול תש 32' נדפס בעלון אור הזהר מס ]א[

ל ַמְעָלה ְוָכל נִ  ]ב[ ַמְלָיא ׁשֶ רּוְך הּוא ְוָכל ַהּפָ דֹוׁש ּבָ לַ ַהּקָ ֵמרֹון ּבְ יִקים ִנְמָצִאים ּבְ ּדִ מֹות ַהּצַ ֵעת "ׁשְ ֹעֶמר ּבְ ג ּבָ

בִּ  ל ַרׁשְ א ׁשֶ יׁשָ ן ָעָטר: י"ַהִהילּוָלא ַקּדִ ים ּבֶ י ַחּיִ דֹוׁש ַרּבִ ים ,ָהַרב ַהּקָ ַעם ֶאָחד  ,ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינוּ  ,ָהאֹור ַהַחּיִ ָהָיה ּפַ

ִהילּוָלא ּפֹה ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצָפת ּתִ  ֶנה ְוִתּכֹוֵנןּבַ י , ּבָ עֹוִלים ְלִצּיּון ָהַרּבִ ית ָהָהר ׁשֶ יַע ְלַתְחּתִ ָעָלה ְלֵמרֹון ְוִהּגִ ּוְכׁשֶ

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ ְבֵהָמה ְוצֹוֵעק, ָיַרד ֵמַהֲחמֹור ְוָהָיה עֹוֶלה ַעל ָיָדיו ְוַעל ַרְגָליו ,ׁשִ ֶרְך ָהָיה נֹוֶעה ּכִ ֵהיָכן , ְוָכל ַהּדֶ

ֵפל ָ ִריְך הּוא, ִנְכָנס ֲאִני ַהׁשּ א ּבְ ְלֶהֶבת קּוְדׁשָ ל ַמְעָלה ָהָכא, ִלְמקֹום ֵאׁש ׁשַ ַמְלָיא ׁשֶ מֹות , ְוָכל ּפָ ְוָכל ִנׁשְ

ה ּמָ יִקים ׁשָ ּדִ דֹוָלה, ַהּצַ ְמָחה ּגְ ֵמַח ׂשִ ם, ּוְבֵעת ַהִהילּוָלא ָהָיה ׂשָ ן ׁשָ ֲאבָ ( .ַעּיֵ מּוֵאל ֶהעִליר ּגַ י ׁשְ בֹוד "ַרּבִ סֹוף ּכְ ד ְצָפת ּבְ

  .)ְמָלִכים



ּבִ  ַמת ָהַרׁשְ  ד  י"ִנׁשְ

אלעזר אמר לשמעתא בי ' אזל ר: ...)א"צז ע -ב "צו ע(ל ביבמות "אמרו חזו
ורבי יוחנן . ... שמע רבי יוחנן איקפד. יוחנן' ולא אמרה משמיה דר, מדרשא

מאי דכתיב : דאמר רב יהודה אמר רב ?י טעמא קפיד כולי האימא
אלא  ?וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים ?"אגורה באהלך עולמים"

יהי רצון שיאמרו דבר , רבונו של עולם: אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא
כל : יאדאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוח. ז"שמועה מפי בעוה

שפתותיו  - ם דבר שמועה מפיו בעולם הזה תלמיד חכם שאומרי
? מאי קראה: יצחק בן זעירא ואיתימא שמעון נזירא' אמר ר .דובבות בקבר

ככומר של  ".וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים"
אף , מה כומר של ענבים כיון שמניח אדם אצבעו עליו מיד דובב. ענבים

שמועה מפיהם בעולם הזה  תלמידי חכמים כיון שאומרים דבר
  .גשפתותיהם דובבות בקבר

י על ציונו הקדוש "ועל אחת כמה וכמה שצריך ללמוד את תורת הרשב
כמה גדול כח ואי אפשר לתאר , דולעשות לו נחת רוח, שהוא בעל המימרא

י "הלומד זהר הקדוש שעל ידי זה מעורר ומפעיל וממשיך את נשמת הרשב
: )ב"סוכה דף מה ע(כמו שאמרו בגמרא , חם עלינולר, ממש כפשוטו, עליו השלום

 

, עולמות' מכל מקום איך דר בב, היינו להבין: ... )דרוש ז - חלק שני (, ופירש על זה בספר יערות דבש ]ג[

וכך שפיר  ,עומדת שםו, אז נשמת צדיק מתלבשת שם בלומדים, כשאומרים דבר שמועה מפיואבל 

כך אמרו  ,בהבלא דגרמיגם נתלבשת בגוף בקבר , בעולם הנצחי ובזה העולם, עולמות' בב אמרינן דר

  .)דרוש טז - חלק ראשון , ועיין עוד ביערות דבש(, ל"שנתלבש בגוף בקבר עכ, שפתותיו דובבות בקבר

יָבמֹות: א"מתוך מכתבו של המרא דאתרא של מירון הגאון הצדיק רבי מאיר שטרן שליט ]ד[  .)צז( ּבִ

כֹורֹות ָאַמר :)לא( ּבְ י  ּדְ ּום יֹוָחָנןַרּבִ י ִמׁשּ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ ל ,יֹוַחאי ּבַ ְלִמיד ּכָ אֹוְמִרים ָחָכם ּתַ ַבר ׁשֶ מּוָעה ּדְ יו ׁשְ  ִמּפִ

עֹוָלם ְפתֹוָתיו ַהזֶּה ּבָ ֶבר ּדֹוְבבֹות ׂשִ ּקֶ ם י"ְוַרׁשִ  .ּבַ יָבמֹות ׁשָ ֵהא ,ְלׁשֹונוֹ  ְוֶזה ּבִ ּיְ ָפַתי ׁשֶ ֶבר עֹותנָ  ׂשְ ּקֶ ִאּלוּ  ּבַ  ֲאִני ּכְ

ם י"ְוַרׁשִ  .ַחי ְבכֹורֹות ׁשָ ּדֹוֶמה לוֹ  הּוא ַוֲהָנָאה :ְלׁשֹונוֹ  ְוֶזה ּבִ ַחי ׁשֶ ינוּ  .ּכְ ְרׁשֹום ַרּבֵ ם ּגֵ עֹוָלם ּדֹוְבבֹות ׁשָ  ַהזֶּה ּבָ

ְפתֹוָתיו עֹוָלם ּדֹוְבבֹות ְוׂשִ א ּבָ י .ַהּבָ ל ּתֶֹכן ְלָפֵרׁש  ְוָאַמְרּתִ ָמעּות ַמהוּ  ,"ּדֹוְבבֹות ְפתֹוָתיושִׂ " ׁשֶ ׁשְ  ֲהָנָאה ּוַמה ַהּמַ

י, ֶזה ְיֵדי ַעל ְוָלנוּ  לוֹ  יֹוֵצא ִאים ָאנוּ  ּכִ בִּ  ּבָ ים י"ְלָהַרׁשְ ׁשִ ל ּוְמַבּקְ תוֹ  ֶאָחד ּכָ ׁשָ ַבּקָ ִמית ָהרּוָחִנית ּבְ ׁשְ ֵניֶהם, ְוַהּגַ ְ ׁשּ  ׁשֶ

י ,ֶאָחד ר ִאי ּכִ ִלי ֶזה ֶאְפׁשָ ה הּוַבּמֶ  ,ֶזה ּבְ בִּ  ִלְפֵני ִנְתַרּצֶ ל י"ָהַרׁשְ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ֲעֵדנוּ  ְוַיֲעִתיר ׁשֶ ם ּבַ ֵ ַהׁשּ ַרךְ  ׁשֶ  ְיַמּלֵא ִיְתּבָ

ֵתנוּ  ׁשָ ּקָ ָאנוּ  ְיֵדי ַעל ְוֶזה, ּבַ תוֹ  ּתֹוָרתוֹ  לֹוְמִדים ׁשֶ ׁשָ ַבּקָ ין[ "ּתֹוָרִתי ִלְמדוּ " ּכְ ּטִ ים] ז"ס ּגִ  ְיֵדי ְוַעל ,רּוחַ  ַנַחת לוֹ  ְועֹוׂשִ

ל רּוחַ  ַנַחת ָלנוּ  ַמֲחִזיר הּוא ֶזה ּלֵ ֲעֵדנוּ  ּוִמְתּפַ דֹול ְוֹכחוֹ  ,ּבַ מֹו  ,ּגָ ָאַמרּכְ ל ֶאת ִלְפטֹר ְיכֹוַלִני :ַעְצמוֹ  ַעל ׁשֶ  ּכָ

ין ִמן ָהעֹוָלם זַֹּהר ְוַכְמֹבָאר .ַהּדִ דֹוׁש  ּבַ ף  'גֵחֶלק ( ַהּקָ ֵרךְ  ָעְלָמאּדְ , ָעְלִמין ִקּיּוֵמי ֲאַנן :ְלׁשֹונוֹ  ְוֶזה )ח"קכּדַ ִגיָנן ִמְתּבָ   .ּבְ
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ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני 
לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי 
אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן 

ואמר חזקיה אמר רבי עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו 
ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני עלייה והן מועטין אם 
אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני 

   .הן

תוכלו להתקשר לנשמת ובכל מקום ואפילו בדורנו הפשוט בכל רגע 
יכיר לכם טובה  ע"י זי"ובוודאי הרשב, ולזכות לישועות נפלאות -  הי"הרשב

 

ל שכל תלמיד חכם שאומרים דבר "פירשו רבותינו ז: וזה לשונו )ערך דובב(כתב בספר פלא יועץ  ]ה[

כמו , כשותה יין קונדיטוןונחת רוח הנאה תורה משמו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר ויש לו 

ל "זמ אלשיך "הרמוונגלה ה שמד הי שפעם אחתכתוב בספרים ... ,מסכת שקליםשכתוב בירושלמי 

  .ל"עכ ,שהיה לומד ספרו בתמידותסיבה מפני , אחד מתוך ההפיכהלוהציל , בהקיץ

 :סוד לוז, כותל המערביבענין ] רבי משה חיים לוצאטו[ל "ל זצ"ראה בליקוטים מכתבי הרמח[

ם חלק מן הנפש ויש שם ג. ועליו יבנה הגוף לתחית המתים, באדם נשאר עצם אחד בקבר הנקרא לוז

ס זה לוז שעליו יבנה הבנין "וה, נשאר הכותל המערבי, כן הוא בבית המקדש. הבלא דגרמי' והיא נק

 ]. הבלא דגרמי' ואותה הקדושה השורה עליו נק, ל"לע

אם אומרים חידושים של תלמיד חכם : כתב, )מערכת חת(ע "ח הטוב זי"ובספר תורה וחיים להרי

פרשת פנחס ' חלק ג(כמבואר בזוהר הקדוש  בא מעולם העליון לאותו מקוםוא הרי ה, שכבר בעולם העליון

, דאיהו גבייכו, פנון אתר פנון אתר לרבי פנחס בן יאיר, שמעו חד קלא דהוה אמר: ל"וז, )א"כ ע"דף ר

פקיד לההוא אתר , כד איהו בההוא עלמא, דתנינן דכל אתר דצדיקא אתחדש ביה מלי דאורייתא

לחדתא בההוא אתר דאמרין מלי , וכל שכן כד שראן בגוויה צדיקייא אחרנין, ואתי ליה לגביה

ואשכח אלין צדיקייא מחדתין , כגוונא דא דהוה אתי רבי פנחס בן יאיר למפקד לאתריה, דאורייתא

  . ואתחדש כמלקדמין ההוא מלה דרבי פנחס בן יאיר קמיה, מלין דאורייתא

שהוא בא  ,פנחס בן יאירבי רלמקום פנו מקום  פנושמעו קול אחד שהיה אומר  :תרגום הזוהר

פוקד ] העליון[הוא בעולם ההוא ר שאכ, דבכל מקום שהצדיק חידש בו דברי תורה, שלמדנו, אצלינו

ולומדים , וכל שכן ששורין בו צדיקים אחרים לקדש אותו מקום ,ובא אליו] בעולם הזה[לאותו מקום 

ומצא אלו הצדיקים מחדשין דברי תורה , לפקוד מקומו כעין זה הנה בא רבי פנחס בן יאיר, שם תורה

  . עתה מתחדש לפניו כאן, רבי פנחס בן יאיר, ונתחדש אותו דבר תורה שאמר מלפנים

המדפיס ספרים מממונו להוציא לאור  :על ידי הפצת ספריו זוכה לישב במחיצתו בעולם הבא

ותרבה , על ידו יצא החיבור לעולם שהרי, תורה זוכה ויושב במחיצת התלמידי חכמים מחברי הספרים

ל "והנה אמרו חז. ב -  .לא היו לומדים בו, ואילו היה גנוז למקצועות המשכן בירכתיים, הדעת בכל עת
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שכידוע שהזוהר הקדוש מגן ומציל מכל הצרות , ותושפעו ממקור הברכות
  .ומונע פגועים ואסונות

ָאבֹות  ָנה ּבְ ׁשְ ּמִ תּוב ּבַ ֶרק ג א(ּכָ ל , ֲעַקְבָיא ֶבן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר: ")ּפֶ ּכֵ ִהְסּתַ
ה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה ה ְדָבִרים ְוֵאין ַאּתָ לׁשָ ׁשְ ע. ּבִ אָת ֵמַא , ּדַ ה הֹוֵלךְ , ִין ּבָ , ּוְלָאן ַאּתָ

ּבֹון ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ה ָעִתיד ִלּתֵ רּוְך , ְוִלְפֵני ִמי ַאּתָ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ
  ".הּוא

ים ַמה ָפְרׁשִ ין  ׁשֹוֲאִלים ַהּמְ ּבֹוןוֶזה ּדִ ין ֶזה ַעל ? ַמה ֶזה ֶחׁשְ ּוְמָבֲאִרים ּדִ
ְצָוה ָהֲעֵבָרה ְוֶחׁשְ  ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּמִ   .ּתֹוָרהְוִלְלמֹד ּבֹון ֶזה ַעל ְזַמן ָהֲעֵבָרה ׁשֶ

ְבֵרי ֲחזַ  יםל "ְידּוִעים ּדִ דֹוׁשִ ף (: ַהּקְ ֶכת  )ב"ו ע"פיֹוָמא ּדַ ְרָאה ְמַהּפֶ ׁשּוָבה ִמּיִ ּתְ
ָגגֹות ִכים ִלזְ , ְזדֹונֹות ִלׁשְ ִחיָדה . ֻכּיֹותּוְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ְזדֹונֹוָתיו ֶנְהּפָ ְוָהֵעָצה ַהּיְ

ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ּבֹון ִהיא ּתְ ֵצל ֵמַהֶחׁשְ ָלה , ְלִהּנָ ׁשּוָבה ֶזה ַקּבָ סֹוֵדי ַהּתְ ְוֶאָחד ִמּיְ
  .ֶלָעִתיד

ן!!! מֹוִרי ְוַרּבֹוַתי ר ְלַתּקֵ ָעה ַאַחת ְלֵמאֹות , ֵאיְך ֶאְפׁשָ ר ַלֲהפְֹך ׁשָ ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ
עֹות ׁשֶ  ׁשּוָבֵתנּו ִלְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה?, ל ּתֹוָרהִמְליֹוֵני ׁשָ ה ּתְ ה ִיְתַרּצֶ ּוַמה ?, ּוַבּמֶ

ּבֹון ין ְוֶחׁשְ ּדִ ֵדי ִלְזּכֹות ּבַ ל ַעל ַעְצֵמנּו ּכְ   ? ְנַקּבֵ

ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון" ּבָ ּבֹון ּתִ ִלים ּבֹאּו ֶחׁשְ ן יֹאְמרּו ַהּמׁשְ י  :ַעל ּכֵ ּכִ
ּבוֹ  מֹות ֵאׁש ָיְצָאה ֵמֶחׁשְ ֲעֵלי ּבָ ְרַית ִסיֹחן ָאְכָלה ָער מֹוָאב ּבַ ן ֶלָהָבה ִמּקִ

ְתָרא , )ח"כ-ז"כ –א "במדבר כ( :ַאְרֹנן ָבא ּבַ ָמָרא ּבָ ר ר "א: )ב"ע ח"דף ע(ּוַבּגְ מּוֵאל ּבַ ׁשְ
ִלים ְוגוֹ ר "אַנְחָמן  ן יֹאְמרּו ַהּמֹוׁשְ ְכִתיב ַעל ּכֵ ִלים ֵאּלּו ' יֹוָחָנן ַמאי ּדִ ַהּמֹוׁשְ

 

ולפי זה הגורם שיהיה החכם חי אחרי , כדאיתא שם' שפתותיו דובבות וכו )ב"ו ע"דף צ(במסכת יבמות 

החכם , ואין ספק כשהוא בא לעולם הבא, ם להחיותושהרי הוא גר, גם הוא זוכה ויושב במחיצתו, מותו

א איסטרולסה בספרו בן אברהם פרשת וישלח "הגאון מהרח( .בעצמו עם סיעת מרחמוהי יוצאין לקראתו לקבל פניו

  .)ע"וכן שמעתי דכבר אמרה רבי יהודה חסיד זי(. )ב"ג ע"דף כ

ח "צ מהרי"ן בהסכמת הגהונא לעיי, עיין שם' בחלום וכו :הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק

ל בספרו "ח פלאגי זצ"מהרראה עוד ( .אודות הוצאה לאור, "צדקה ומשפט"לספר , זוננפלד זכותו יגן עלינו אמן

מביא שהציון להצדיק הוא , ר מסאדיגורא זכותו יגן עלינו אמן"גם האדמו. )אות ריז' ע ס"מ, "תורה וחיים"

 .מת הצדיקוהספר של הצדיק הוא לנש, בשביל הגוף והנפש
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ל עֹוָלם ַה  ּבֹונֹו ׁשֶ ב ֶחׁשְ ֵ ּבֹון ּבֹואּו ּוְנַחׁשּ ִיְצָרם ּבֹואּו ֶחׁשְ ִלים ּבְ ֶהְפֵסד ּמֹוׁשְ
ָכָרּה  ֶנֶגד ׂשְ ֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה  וִמְצָוה ּכְ ַכר ֲעֵבָרה ּכְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנןּוׂשְ ּבָ ה  ּתִ ה עֹוׂשֶ ִאם ַאּתָ

ה ְוִתּכֹוֵנן ְלעֹוָלם ַהּבָ  עֹוָלם ַהּזֶ ְבֶנה ּבָ ן ּתִ רֹאׁשֹו . ל"עכ ,אּכֵ ֵעיָניו ּבְ ְוָכל ִמי ׁשֶ
ָעה ר ּדֵ ים, ַוֲעַדִין ּבַ ּיִ ים ָהֲאִמּתִ ִאיָלן ַהַחּיִ   .ָירּוץ ְוַיְחֹטף ְויֹאַחז ּבְ

ה "והקב, ק כתוב שכל יהודי חייב לחדש חידושים בשבת קודש"בזוה
ועתה על , ואם לא חידש נמצאת בבושה גדולה, שואל לנשמה מה חידשה

הנפלא בזוהר הקדוש ששעה שווה שנה כדברי הכסא מלך  ידי הלימוד
ובשמחה למיליון שנה , ע"ובשבת עולה לערך אלף שנה כדברי הבן איש חי זי

ְדִאיָתא וביסורים כפול מאה , כדברי האורחות צדיקים י ָנָתן ּכִ ַרּבִ ָאבֹות ּדְ ּבְ
ֶרק ג( ָנה ו' ּפֶ ו לאדם דבר אחד לפי שטוב ל... ל ברבי יוסי אומררבי ישמעא, )'ִמׁשְ

ילקוט ואיתא ב, וגם צער כבישת היצר נחשב ליסורים, זבצער ממאה בריווח
אמר רבי חנינא בר פפא תורה שלמדתי : )רמז תתקסח -קהלת פרק ב (שמעוני 

  .באף נתקיימה לי
 

ניצל את , כשנודע לו דברי הבן איש חי והכסא מלך: ק"סיפור מסוחר יהודי מוכר בירושלים עיה ]ו[

זה שווה מליון , אמרתי לו שכשלומדים בשמחה. וסיפר לי על כך. זמנו ולמד שש שעות בשבת אחת

  .שעות זוהר בשבת 13לו ידעתי הייתי לומד , ענה לי, שנה

כששומע חשבונות כאלו שיכול להגיע , שעושה חשבונות על כסף וזהב בואו וראו מוחו של סוחר

ועל זה אפשר ". טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"ומקיים בעצמו את הפסוק , לעשירות גדולה כזה

ן זֹוָמא אֹוֵמר :)'משנה א 'פרק ד(מסכת אבות ל הקדושים ב"להמליץ דברי חז חֶ ... ּבֶ ֵמַח ּבְ ָ יר ַהׂשּ , ְלקוֹ ֵאיֶזהּו ָעׁשִ

ֱאַמר  ּנֶ ֶריָך ְוטֹוב ָלךְ , )תהלים קכח(ׁשֶ י ֹתאֵכל ַאׁשְ יָך ּכִ ּפֶ ֶריךָ . ְיִגיַע ּכַ עֹוָלם ַהזֶּה, ַאׁשְ א, וטֹוב ָלךְ . ּבָ   .ָלעֹוָלם ַהּבָ

תֹוָרֶתךָ : "ואנו מתפללים בכל יום ומיהו העשיר האמיתי זה ששמח בחלק ולימוד , "ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ

, צריך להיות בשמחה' י החי שעיקר עבודת ה"וידוע דברי האר, ת תורתו באלףהתורה ובזה מכפיל א

  .ועל ידה זוכים לכל המעלות וההשגות בסייעתא דשמיא

וידוע דאיתא באבות דרבי נתן דפעם אחת בצער : )פרק א( –ספר צפית לישועה כתב החפץ חיים ב ]ז[

ורה ונקיה שאין בה מטרה לכבוד או ועבודת השם יתברך כעת היא טה, שקול ממאה פעמים שלא בצער

ב כל "א ע"י בסנהדרין צז ע"פרש(, ר וסר מרע משתולל על הבריות"כי אדרבא נתקיים בנו בעוה, שאר פניות

ויש אנשים אשר . ימאסו אצל כמה סוגי אנשים' ויראי ה, )היינו משתולל לשון שטות, העולם אומרין עליו שוטה הוא

, מקבלים עליהם לחיות חיי עוני ודוחק כל ימיהם, כשרים כדת התורהבשביל לעשות את בניהם יהודים 

ואינם מהגרים ממקומם . 'ומשארית עמלם יפרישו שכר למלמדים ומורים שיחזקו בניהם בתורת ה

, בשביל חינוך בניהם לתורה ויראה ,למרות עוניים ודוחקם למקומות הרחוקים שהפרנסה מצויה יותר

  .בכל לב ונפש' שובה להבודאי נוכל לומר דנחשב זה ת



ּבִ  ַמת ָהַרׁשְ ח  י"ִנׁשְ

שעה אחת בשבת קודש שווה מאה : בואו וראו היוצא מחשבון זה
וזהו בוודאי , ידושים בתורהועוד נחשב כמו שמחדשים ח, מיליון שנה תורה

  .ובכך כל אחד ימצא תיקון ונחת לנשמתו, חידושים אמיתיים ותורה לשמה

, כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו )ח"י' אבות פרק ה(ל "אמרו חז
ְוָהִייִתי ֲאִני ּוְבִני : "כמו חיסרוןוגם מלשון  ,חטא ועבירה מלשוןחטא 

ִאים לֹמֹה ַחּטָ   .חסרים: פירוש. )כאפסוק  'רק אפ 'מלכים א(" ׁשְ

ירמיה (כתוב בפסוק ? במה נשלים את החיסרון? ובמה נתקן את העבירה

י " )ז"י ג"פרק י ְמָעה ּכִ ְדַמע ְוֵתַרד ֵעיִני ּדִ ֵני ֵגָוה ְוָדמַֹע ּתִ י ִמּפְ ה ַנְפׁשִ ְבּכֶ ִרים ּתִ ִמְסּתָ ּבְ
ה ֵעֶדר ה ּבָ ב שמואל בר איניא משמיה אמר ר: )ב"ע' חגיגה דף ה(ל "ודרשו חז. 'ִנׁשְ

דרב מקום יש לו להקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו מאי מפני גוה אמר רב 
שמואל בר יצחק מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לעובדי 

. ל"עכ, כוכבים רב שמואל בר נחמני אמר מפני גאוותה של מלכות שמים
ה "אחר חצות לילה הקבכל הלומד  )ובאדרא ,א"ע ו"חלק ב דף מ(ק "וכתוב בזוה

: וזה לשון הזוהר הקדוש, את המלאכים וכולם מקשיבים לקולו חמשקיט
אבל בפלגות ליליא קודשא בריך הוא עאל בגנתא דעדן לאשתעשעא עם 

והא אתמר , וכדין בעי ליה לבר נש למיקם ולמלעי באורייתא, צדיקיא
 

וכשקול רנה של תורה עולה : )ב"פרק דרך חיים תוכחת מוסר כ - מסכת חולין ( –ה הקדוש "השלוכתב  ]ח[

וכנסת ישראל וכל צבא המלאכים , ה כל צבא מעלה ומקשיב הקול ההוא"מחריש הקב, מלמטה

. שיבים לקולך השמיעיניהיושבת בגנים חברים מק, )יג, ש ח"שה(כענין שכתוב , מקשיבים הקול ההוא

ולפי שהיה . נוטלים חלקם כל המתחברים עמה בלילה, ה מושך חוט של חסד על כנסת ישראל"וכשהקב

עורה כבודי , )ט, תהלים נז(וכתיב , )סב, תהלים קיט(' אמר חצות לילה אקום להודות לך וגו, דוד יודע דבר זה

, לפי שלא היה ישן אלא כשינת הסוס, אותיל אני מעיר את השחר ואין השחר מעיר "ודרשו רז', וגו

, וכשעלה עמוד השחר באה הכלה מעוטרת מכמה שירות ותושבחות וכמה מיני תודה. והוא סוד נעלם

מצוה לכתוב בספר , וכשרואה אותה באותה התיקון הטוב. ויושבת בחיק דודה, כלולה ממעלה וממטה

ומאותו החוט נכתר אותו צדיק . ט של חסדבלילות ומושך עליהם חו' כל בני ביתו העומדים בבית ה

לפי שהוא רשום בסימן , ואין בעלי הדין שולטים עליו, ויראים ממנו עליונים ותחתונים, בכתר המלך

והנזהר בזה מעיד על עצמו שהנשמה הקדושה . ולפיכך אין דנין אותו, המלך וניכר שהוא מבני ביתו

שביל שהיא שעה רצויה היה מזהיר הנביא ואומר וב. ומאהבתו ביוצרו מתעורר לעבודתו, מאירה בו

וצריך ליזהר . נפשי אויתיך בלילה, )ט, ישעיה כו(וכתיב , קומי רוני בלילה לראש אשמורות, )יט, איכה ב(

  . ל"עכ, שלא יפסיק משיתחיל עד שיתפלל עם הנץ החמה



ּבִ  ַמת ָהַרׁשְ  ט  י"ִנׁשְ

הדא הוא , הדקודשא בריך הוא וכל צדיקיא דבגנתא דעדן כלהו צייתין לקלי
)ג"י 'שיר השירים פרק ח( דכתיב

יִבים ְלקֹוֵלְך  ט ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ַהּיֹוׁשֶ
ִמיִעיִני דאיהי משבחת , והא אוקמוה היושבת בגנים דא כנסת ישראל. ַהׁשְ

זכאה חולקיה מאן , ליה לקודשא בריך הוא בשבחא דאורייתא בליליא
  .ריך הוא בשבחא דאורייתאלשבחא ליה לקודשא ב, דאשתתף בהדה

ים : ")ספר שיר השירים - שער הפסוקים (י מובא "ובכתבי האר ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ַהּיֹוׁשֶ
ִמיִעיִני יִבים ְלקֹוֵלְך ַהׁשְ קולך 'לקשיבים 'מבירים 'חת "ר :"ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ

על פסוק והנה , כמו שדרשו בזוהר בפרשת שמות ,חמלההוא , שמיעני'ה
  .והבן זה', יו וגונער בוכה ותחמול על

היאך לא ? עד מתי תהא שכינתא בגלותא! מורי ורבותי קהל קדוש
  ?נחוס על אבינו שבשמים

, הוא רוצה לבוא, מלך המשיח מתגולל ביסורים ומתחנן אלינו
   !!!וכל זה תלוי רק בנו, השם יתברך רוצה לגאלנו

א נתנו לנו עצה "י זיע"משה רבינו אליהו הנביא והרשב? ומה העצה
וכיצד נזכה שיבוא תיכף , ובה קלה ומועילה מה לעשות לקירוב הגאולהט

  . ומיד

. תיכף ומיד בעזרת השם, כולנו ביחד יכולים להביא אותו! אחים יקרים
ולזכות . ג. עלינו להרבות מיליוני שעות תורה. ב. באחדות ואהבת ישראל. א

 .יכולים רק בלימוד זוהר הקדוש, לכל זה

 

רועה בגנים של ה אומר לכנסת ישראל את הנפוצה בגולה "הקב -  היושבת בגנים )שם(י "רשוב ]ט[

מלאכי השרת חבריך בני  -  חברים מקשיבים לקולך. אחרים ויושבת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות

אמר נואחר כך יקדישו הם ש -השמיעני . ים דוגמתך מקשיבים ובאים לשמוע קולך בבתי כנסיותקאל

   .יםקויריעו כל בני אלואחר כך  ,אלו ישראל ברן יחד כוכבי בקר )ח"איוב ל(



ּבִ  ַמת ָהַרׁשְ  י  י"ִנׁשְ

  !!!המשיח נביא את₪  מאותבחמש 

כולם מתאספים , !ה קידוש השם גדול ונורא"רבותי יש לנו כאן ב
ספרי תיקוני זוהר  100כאשר כל אחד יקנה  !!!למען הרבות כבוד שמים

ויחלק את זה , ₪ 500סך הכל , לספר₪ בפחות ממחיר הקרן בחמש 
כך נגיע לכל עם , וביחד עם בני משפחותיהם, ולכל העיר, למשפחה ולחברים

עתה מובן איך בזיכוי הרבים לא יבואו לידי , לומדי זוהר הקדוש ישראל
וכמו , חיסרון כי מכפיל את זכויותינו למיליארדי שעות תורה עד אין קץ

אחרונה תבוא רק בזכות ובכוח התורה השכתוב בזוהר הקדוש שהגאולה 
 יוכתבו המקובלים שהעצה היחידה להינצל ממלחמת גוג ומגוג, הקדושה

ותיכף ומיד מגיע , תורת הסוד ולימוד הזוהר הקדוש בראשונהללמוד , היא
  .המשיח

ה שיש היום זוהר הקדוש במהדורה מיוחדת עם תרגום ללשון "ב
וכך כל אחד יכול תיכף להתחיל ללמוד ולהבין , במחיר מסובסד, הקודש

אם יבין מאמר אחד עולה לו : שעל זה אמר בעל הכסא מלך ,זוהר הקדוש
היושבים ראשונה , ובזה יזכה להיות מבני עליה ,ללימוד שנה תמימה

   .במלכות

 

וענן [" .בסוכות תשבו שבעה ימים< כמנין  )1679(בגימטריא >  שראל מתאחדים בזוהר הקדושי ]י[

עיין [, "סכותה לראשי ביום נשק"וזוכים ל, שהשכינה הקדושה חופפת על ישראל, "עליהם יומם' ה

, את הפסוק הזה" אבי עזרי"וכמו שתמיד היה דורש בפתיחה לירחי כלה מרן בעל , ח"ירושלמי יבמות ע

, ועוד, נינצל ממלחמת גוג ומגוג, ובזכות התאחדות עם ישראל בלימוד הזוהר הקדוש, ]ל סכנת האטוםע

כך חייבים ללמוד את הזוהר הקדוש כל השבוע , כמו שהתורה צוותה עלינו בסוכות תשבו שבעת ימים

  ].בלי הפסק

ה ֻסּכָ ֹדוׁש ִציָלא ּדְמֵהיְמנּוָתא ּכְ תּוב  :ִלּמּוד ַהזַֹּהר ַהּקָ ים ּכָ תִהּלִ ֶרק (ּבְ ָני ֹעז יׁשּוָעִתי - ֲאדֹ'ה " )'מ ח"קּפֶ

ק יֹום ָנׁשֶ י ּבְ תה ְלרֹאׁשִ ְלִמי ". ַסּכָֹ ק"ּדָבר ַאֵחר : ָאְמרוּ  )ּדף עחְיָבמֹות (ּוִבירּוׁשַ יֹום ָנׁשֶ ל ּגֹוג" ּבְ קֹו ׁשֶ וָכְתבּו . ֶזה נׁשְ

יָנה ְבִחיַנת ּבִ ה ּבִ ּכָ ל ַהּסֻ ִלים דַהְסַכך ׁשֶ ֻקּבָ ֵקראת, ַהּמְ ִנים ְבִצָלא ּדְמֵהיָמנּוָתא ַהּנְִ ן , ֵאם ַהחֹוֶפֶפת ַעל ַהּבָ ֹמו ּכֵ ּוּכְ

יָנה ְבִחיַנת ּבִ ּמּוֹדו ּבִ ּלִ דֹוׁש ׁשֶ ר ַהּקָ ב ִלְסָכךְ , ַהזּהַֹ יל , ְוִציָלא ּדְמֵהיָמנּוָתא ֶנְחׁשָ ַמּצִ ק ׁשֶ יֹום ָנׁשֶ ְך ּוָמֵגן ּבְ ּוְמַסּכֵ

ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמֹגוג י (. ִמּמִ ּדֵ   .)ֲעָרבֹותּבַ



ּבִ  ַמת ָהַרׁשְ יא  י"ִנׁשְ

יַח ָיבֹוא  ׁשִ ּמָ ׁשֶ ים , ּכְ ָפַרּדִ יַח ַהּסְ ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ִיְהיּו ָהִראׁשֹוִנים ְלַקּבֵ
  ִצְדֵקנוּ 

, ה שענין לימוד הזוהר הקדוש נכנס חזק מאוד גם אצל האשכנזים"ב
וחשבו , ר הקדוששפשוט לא ידעו ממושג כזה שכל יהודי צריך ללמוד זוה

ועכשיו כמעט יום יום מטלפנים אלי , שזה ענין רק למקובלים ונסתרים
שאין להם בבית , ובתוכם גם אברכים מופלגים, יהודים מירושלים בני ברק

, ורוצים לזכות להכניס הבושם הזה אל ביתם וללמוד ולסיים, זוהר הקדוש
  .ושוב ללמוד בזוהר הקדוש

ר "ק מרן האדמו"ח כ"ממחותני להבחלוכאן כדאי לספר מה ששמעתי 
שאמר כמה פעמים , ]ע"ושו, ס"מייסד מפעל הש[, ה"מקלויזנבורג זצללה

בגלל , הספרדים יהיו הראשונים לקבל פני משיח צדקנו, שכשמשיח יבוא
וידוע , ובאמת מפני מה זכו לאמונה פשוטה. שיש להם אמונה פשוטה

פרק (חבקוק דברי הנביא שגדלה אמונתם ותמימותם ומקיימים כפשוטו את 

ל ָהָא  'ַוה" )'כ 'ב ָניו ּכָ ֵהיַכל ָקְדׁשֹו ַהס ִמּפָ כלל בבית  יאואין משיחים, "רץּבְ
  .הכנסת

כל גדולי הספרדים נקראו בשם ועוד למה ? ומנין בא להם כל זה
כל זה בא מדבקותם ? ואילו במקומות אחרים נקראו רק בשם רבי ,חכם

שרק מי שלומד תורת ספרים הקדושים וכתוב ב!!! בלימוד הזוהר הקדוש
ובאמת כל גדולי הספרדים היו גדולים גם בתורת  ,יבהסוד נקרא בשם חכם

 

שמא , לא יאמר בבית הכנסת, שאפילו לומר דברי מוסר לחבירו, י הקדוש"ידוע דברי האר ]יא[

  .מתוך כך יגרר לדבר דברי חולין

מפני מה זכו הספרדים ולא יכלו הגויים ליגע בהם בזמן המלחמה " השפת אמת"וכבר אמר 

יש בית המדרש בבלגיה ששרד ולא נחרב וידוע ש. העולמית מפני ששומרים על קדושת בית הכנסת

אבל בבית הכנסת הזה שלא , ]מאות בתי מדרשות 500הגם שהם שרפו [מפני שלא שחו שם שיחת חולין 

  .דיברו לא יכלו לשלוט עליו

ל ַהּתֹוָרה ]יב[ ר ׁשֶ ְסּתָ הּ , ַהּדֹוֶחה ֵחֶלק ַהּנִ ּלָ הּ : ְוֶנֱעָנׁש , ּדֹוֶחה ּכֻ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ רֵחֶלק הַ  ,ּכָ ְסּתָ ְגֶלה ְוַהּנִ ַהּכֹל  ,ּנִ

הּ , ַאְחדּות ֶאָחד ֵאינֹו ָחֵפץ ּבָ ר ׁשֶ ְסּתָ ּה ְוֶנֱעָנׁש , ְוַהּדֹוֶחה ֵחֶלק ַהּנִ ּלָ ִאּלּו , ּדֹוֶחה ּכֻ י ַהּדֹוֶחה ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדּות ּכְ ּכִ

ּלוֹ  ְבֵרי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים . ּדֹוֶחה ּכֻ ְלִעיג ַעל ּדִ ן ַהּמַ ּכֵ ל ׁשֶ ִכיָנהּוִמּכָ ְ יַע ְלַהׁשּ ּפִ ָחְכָמה זֹו ְלַהׁשְ ַתב , ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
  



ּבִ  ַמת ָהַרׁשְ יב  י"ִנׁשְ

ובזכות זה זכו להחדיר אמונה פשוטה יראת שמים ואהבת השם , הסוד
וכולם דבקים בדרכי . שזה הכח של הזוהר הקדוש, גם להמון העם, יתברך

וראינו לפשוטי , הר הקדושאבותיהם ולומדים שיעורים ביחיד וברבים זו
העם שסיימו כמה פעמים את הזוהר הקדוש ולא הולכים לישון כל לילה 

וכל . וכל זה מכוח אמונתם התמימה והטהורה, לפני שלומדים זוהר הקדוש
י "כי הרשב, והישועות ניסים ונפלאות בזכות הלימוד הקדוש הזה יגהברכות

אילו לא ניתנה , הקדוש ע כוחו רב ועצום עד כדי שאמרו עליו בזוהר"זי
שממנו , תורה בסיני אלא נתן לנו השם את רבי שמעון בר יוחאי דיינו

  .)א"זוהר פרשת פנחס דף רמ( .תתגלה ותאיר לעולם התורה

 -י "ואפילו בדורנו הפשוט בכל רגע תוכלו להתקשר לנשמת הרשב
ע יכיר לכם טובה "י זי"ובוודאי הרשב, ולזכות לישועות נפלאות

 

ילּו זֹאת ּכִ ֶנה לּו ָחְכמּו ַיׂשְ ֵסֶפר ַהּקָ ּה לֹא ִנְקָרא ָחָכם ַרק ַלְמָדן, ּבְ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ י ַהּלֹוֵמד ּכָ ֵדי , ּכִ י ִאם ַהּלֹוֵמד ּכְ ּכִ

ְקֵראת זֹא ה ַהּנִ יַע ְלִמּדָ ּפִ ְיָלה .'ת ְוכוּ "ְלַהׁשְ ּלַ עֹור ּבַ תּוב ַהּנֵ ּכָ י , ְוֶזה ׁשֶ ְלבּוׁשֵ הּוא ֵנעֹור ְועֹוֵסק ַרק ּבִ ַהְינּו ׁשֶ

דּועַ  ּיָ ְקָרא ַלְיָלה ּכַ ְגֶלה ַהּנִ ֵחֶלק ַהּנִ אוֹ , ַהּתֹוָרה ּבַ י אוֹ , ר ַהּתֹוָרה"ְוֵאינֹו ָחֵפץ ּבְ יַמְטִרּיָה ָר "ּכִ ָרֵזי , ז"ר ּגִ ַהְינּו ּבְ

ְקָרא יֹום, הָ ַהּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתי ּנִ ם ׁשֶ ֵ ִחיַנת ּתֹוַרת ַהׁשּ הּו ּבְ זֶּ ּלֹו  ,ׁשֶ ִאּלּו ּדֹוֶחה ֶאת ָהַאְחדּות ּכֻ ֲהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה ּכְ

ַנְפׁשוֹ  ּתֹוָרה, ּוִמְתַחּיֵב ּבְ ּבַ ר ׁשֶ ְסּתָ ֵחֶלק ַהּנִ ם ּבַ ן ִאם ָחֵפץ ּגַ ֵאין ּכֵ ֶ יגוֹ  ,ַמה ׁשּ ִ ר לֹו ְלַהׂשּ ִאי ֶאְפׁשָ ם ׁשֶ ֶזה  ַעל, ַהּגַ

ם ֶחְפצוֹ  ֵ תֹוַרת ַהׁשּ י ִאם ּבְ יךְ , ֶנֱאַמר ּכִ יַרׁש ָהַאְלׁשֵ ּפֵ ּתֹוָרה, ּוְכמֹו ׁשֶ ּבַ ם ֵחֶלק ֶזה ׁשֶ יג ּגַ ִ י ַהּתֹוֵפס , ּוְכִאּלּו ִהׂשּ ּכִ

ּלוֹ  ִאּלּו ּתֹוֵפס ּכֻ ים( .'כוּ  ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדּות ּכְ ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ יםְוֵכן . ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּפָ ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ים ּפָ ּסִ ֹתֶנת ּפַ ִסְפרֹו ּכְ תּוב ּבְ   .)ּכָ

ה ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי " )ג"ז מ"פרק ק(תהילים כתוב ב ָמר ֵאּלֶ י בבחינת חמישים "יש לרמז מ" 'הִמי ָחָכם ְוִיׁשְ

 הוא הנקרא –לימוד הזוהר בבחינת בינה  –י "שהעוסק בתורת מ, כמבואר בתיקוני זוהר, שערי בינה

יסובבנהו "מלשון  ויתבוננוהוא יזכה ל, זוהר'המרות 'אימוד 'ל: ראשי תיבות ה"וישמר אל, חכם

ישמרוהו ' שחסדי ה 'חסדי ה, מלשון שמירה "נטרינון כבבת עיניהון": כמו שביאר התרגום "יבוננהו

א ישן הנה לא ינום ול"כבבת העין ויזכה שיהא עליו תמיד עינא פקיחא ההוא עינא דלא נאים כנאמר 

ּוָורא. )ב"ט ע"כדאיתא באידרא רבא קכ(" שומר ישראל א ִחָ ריׁשָ ֵ ַאר ַעְייִנין, ֵעינֹוי ּדְ ְ ְנָיין ִמׁשּ ּתַ סּוָתא ַעל  ֵלית, ִמׁשְ ּכְ

ִביִנין ַעל ֵעיָנא. ֵעיָנא רֵאלדכתיב  .ַטְעָמא ָמאי. ְוֵלית ּגְ ָ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ רֵאל ּדִ . ִהּנֵה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ָ אִיׂשְ . ְלֵעיּלָ

יבוִּ  )א"תהלים קכ( ר ֵעיֶניָך  ְכּתִ קּוחֹות ּוְכִתיב )ירמיה לב(ֲאׁשֶ רֲחֵמי, ְוָתאָנא. ּפְ ל ַמה ְדָאֵתי ְבַ סּוָתא, ּכָ ַעל  ֵלית ּכְ

ִביִנין ַעל ֵעיָנא, ֵעיָנא א . ְוֵלית ּגְ ן ֵריׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ָלא  ,ִחְווָראּכָ ָעא ּדְ   .)א ְנִטירוּ "ס(. ִמיִדיּבָ

נו 'א: ה ראשי תיבות"האל" ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך: ")'ח ב"דברים כ(בתורה  כתוב ]יג[

ע בלימוד הזוהר "י זי"כאשר נידבק בתורה ונתקשר לנשמת הרשב: ביאור, קדוש'זוהר ה'ומדי ה'ל

אז נזכה לכל הברכות הכתובות בתורה , ומשמים יכריזו עלינו שאנו לומדי הזוהר הקדוש, הקדוש

  .א"שלימה בב ולגאולה



ּבִ  ַמת ָהַרׁשְ יג  י"ִנׁשְ

שכידוע שהזוהר הקדוש מגן ומציל מכל , ידממקור הברכותותושפעו 
   .הצרות ומונע פגועים ואסונות

  !"לך יש חלק בגאולת העם! בזכותך הגעתי"

עם ישראל נקבצו , בבוא מלך המשיח: התבטא פעם צדיק ואמר
יתבונן מלך המשיח  אתבעת הז, ופליטת העם ששים ושמחים, ובאו לך

לפתע ירים ידו , חד לפי מעשיובעיניו הטהורות יבחן כל אחד וא
אז ישמיע , כולם ירימו עיניהם בפליאה ויביטו במחזה, ויראה באצבעו

: בהפנותו אצבע על יהודי מסויים, מלך המשיח את קולו ויאמר
כך יראה על כל יהודי !". לך יש חלק בגאולת העם, !בזכותך הגעתי"

  .ויהודי שפעל למען ביאתו

הם יהיו , מדו זוהר הקדושאלו של, ובוודאי כשמשיח יבוא
ומשיח יאמר להם יישר כוחכם שזרזתם , לקבל פניו, הראשונים

   .ובא על תיקונו השלם, ובזכותכם העולם קיים, הגאולה

שהמשיח בכבודו , הלואי שנזכה להיות מן הזוכים המאושרים
  ".בזכותך הגעתי" –ובעצמו יעיד עלינו 

הקריבו מדקותיכם  ,תנו לימוד לשם שמים, יהודים יקרים, על כן
לגרום לפדות , לעשות נחת רוח ליוצרינו, למען השכינה הקדושה

מהרה ונלך כולנו כאחד יחד לקבל את אור פני מלך המשיח ב, נפשנו
  .בימינו אמן

  

 

, ועוד הצלחות ברוחניות ובגשמיות! ברכה לילדים! פרנסה בנקל! כל אחד רוצה שידוך טוב ]יד[

ועל , י עליו השלום ולעורר זכותו"וכאן יש לכל אחד ואחד אפשרות להמשיך עליו את נשמת הרשב

 .ידי כן בודאי יצליח בכל עניניו





  

ıַמִים ָוָאֶר ה ׁשָ ם עֹוׂשֵ ֵ   ֶעְזִרי ֵמִעם ַהׁשּ

  ֵסֶפר
ים ׁשֶ    ּזַֹהר לַחּיִ

ה ַעל ַהִחּיּוב ְלָכל  דֹוׁשָ ַעת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ּדַ
דֹוׁש  , ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלמֹד זַֹהר ַהּקָ

ָמתוֹ    ְוָהאֹוֵהב ֶאת ַעְצמֹו ָיחּוס ַעל ִנׁשְ

ּלֹוְמִדים ֵאּלוּ    ... ּזַֹהר ׁשֶ

ּלֹא ְוֵאּלוּ    ... ּזַֹהר לֹוְמִדים ׁשֶ

ים ַחּיִ ל( ּוָבַחְרּתָ ּבַ  )ּזַֹהר ׁשֶ
  

  "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי"ר ַעל ְיֵדי יֹוֵצא ָלאֹו 
ֶמׁש תובב"בעיה ית ׁשֶ   א"ק ּבֵ

ֵרי  ׁשְ  ק"לפ א"תשעּתִ



  

  

בִּ  – ל ָהַרׁשְ דֹולֹות ׁשֶ   – י"ַהַהְבָטחֹות ַהּגְ
רּוָמה קכ( ֹזַהר ּתְ   :)ח"ּבְ

ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :א"זיעָאַמר ַרּבִ
ַמִים ָוָאֶרץ יםשֶׁ , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ   ּכָ

דֹושׁ [ ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהּקָ   ]ּבַ
לֹׁש ַמעֲ  ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, לֹותִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ ֶ   ַמה ׁשּ

ָעה .א   .ּכֹוֶפה ֶאת ַמְלכּות ָהִרׁשְ
ַרְך  .ב ם ִיְתּבָ ֵ ה ַנַחת רּוַח ְוִעּלּוי ְלַהׁשּ  .עֹוׂשֶ

ּלֹא ֵיָחֵרב .ג ל ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹום, ַמֲעִמיד ֶאת ּכָ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

בִּ   :י"ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ
ִנים ְל  .א  .ָבָניוזֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ

ה .ב עֹוָלם ַהּזֶ ירּות ּבָ  .זֹוֶכה ַלֲעׁשִ

א .ג  .זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ

יק ּוְלָהַרע לֹו  .ד כֹול ְלַהּזִ ּיָ  .ֵאין ׁשּום ֶאָחד ׁשֶ

ן ֵעֶדן .ה ֲעֵרי ּגַ ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו  – ִנְכַנס ִלׁשְ  .ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ

ָכל ִעְנָי  .ו ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַפע ּבְ יִעים ָעָליו ׁשֶ ּפִ ל ַהּדֹורֹותַמׁשְ  .ִנים לֹו ּוְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ

ּבִ  .ז רּוְך הּוא ְוָהַרׁשְ דֹוׁש ּבָ ֶהם ַאְבָרָהם י "ַהּקָ ֵרְך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ְמָבְרִכים אֹוָתם ּבְ
ם הּוא , ָאִבינוּ  ּגַ ָלם ֶאת ִקֵרב ׁשֶ רּוְך הּואּכֻ דֹוׁש ּבָ  .ְלַהּקָ

רּוְך הּוא קֹוֵר  .ח דֹוׁש ּבָ ים אֹותֹו ַהּקָ ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ּוְמַלּוִ ְוִנְכַנס , א ְלַאְרּבַ
נּוִזים  ְבִעים עֹוָלמֹות ּגְ א (ְלׁשִ יַמְטִרּיָ ֶהם ׁשּום ָאָדם ַאֵחר , ")סֹוד"ּגִ ּלֹא זֹוֶכה ּבָ  –ׁשֶ

 .ּוְמֻיָחִדים ַרק לֹו 

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש חלנ רחוב
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ל ּזַֹהר ים ׁשֶ  ג  ַחּיִ

  

  ֵסֶפר
ל זַֹהר ים ׁשֶ  ַחּיִ

  א
  

ָרָכה ה ֶאת ַהּבְ ים ְוָנַתּתָ ִרּזִ   ַעל ַהר ּגְ
ָלָלה ַעל ַהר ֵעיָבל   :ְוֶאת ַהּקְ

ים ַחּיִ   ...ּוָבַחְרּתָ ּבַ

ה ַעל ַהִחּיּוב ְלכָ  דֹוׁשָ ַעת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלֹמד ֹזַהר ּדַ
דֹוׁש  ָמתוֹ , ַהּקָ   ְוָהאֹוֵהב ֶאת ַעְצמֹו ָיחּוס ַעל ִנׁשְ

ע שֶׁ  ָמתֹו ְטהֹוָרה ְוזַ ּדַ ׁשְ ּנִ   ,הכָּ ִמי ׁשֶ
ה דֹוׁש ַהּזֶ ּמּוד ַהּקָ ּתֹוֵקק ַלּלִ   !!! ִמׁשְ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ִלּפֹות ּוְמִביִאים ֶאת ַה  ...ֵאּלּו ׁשֶ ִלים ֶאת ַהּקְ יַח ְמַבּטְ ׁשִ ֶגל (ּמָ ּדֶ

ִמיִני   )ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ׁשְ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר דֹול  ...ֵאּלּו ׁשֶ ים ַנַחת רּוַח ּגָ ה ְועֹוׂשִ ֻאּלָ ְמָקְרִבים ֶאת ַהּגְ
ׁש ֶמֶלְך ְלִתּקּוֵני ֹזַהר(ְליֹוְצָרם    )ִמְקּדַ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ים ...ֵאּלּו ׁשֶ ים ֶאת ָהַרּבִ   )זֹוַהר( זֹוִכים ּוְמַזּכִ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ָרֵאל ֵמֲאסֹונֹות ...ֵאּלּו ׁשֶ יִלים ֶאת ַעם ִיׂשְ   )זֹוַהר(. ַמּצִ
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ל ּזַֹהר ים ׁשֶ  ד  ַחּיִ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ת ...ֵאּלּו ׁשֶ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת :ּבְ ָכר ַעל ׁשָ ִלים ׂשָ ָנה : ְמַקּבְ ֶאֶלף ׁשָ
ְמָחה. ּתֹוָרה ׂשִ ָנה: ּבְ ַצַער. ִמְליֹון ׁשָ ָנה ּתֹוָרה: ּבְ אֹוְרחֹות , ַהּטֹובח "הרי(. ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ

יִקים   .)נ"אבדר, ַצּדִ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר חֹול ...ֵאּלּו ׁשֶ ֵליָמה :ּבְ ָנה ׁשְ מֹו ׁשָ ָעה ַאַחת ּכְ ְמָחה. ׁשָ ׂשִ  :ּבְ
ָנה ַצַער, ֶאֶלף ׁשָ ָנה :ּבְ יִקים, ַהּטֹובח "ֲהֵרי(. ֵמָאה ֶאֶלף ׁשָ   .)נ"אבדר, אֹוְרחֹות ַצּדִ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר יַח ֶאת קֹולֹו ְוֹיאַמר ...ֵאּלּו ׁשֶ ׁשִ ִמיַע ֶמֶלְך ַהּמָ ַהְפנֹותֹו , ַיׁשְ ּבְ
ה ע ַעל ְיהּוִדי ַהּזֶ י: "ֶאְצּבַ ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ת ָהָעם, !ּבִ ְגֻאּלַ ְך ַיְרֶאה !". ְלָך ֶיׁש ֵחֶלק ּבִ ּכָ

יָאתוֹ  ַעל ְלַמַען ּבִ ּפָ ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ׁשֶ   .ַעל ּכָ

ּלֹוְמִדים ֹז לּות  ...ַהרֵאּלּו ׁשֶ ִלּפֹות ְוַקּלּות ַהּגָ ּטּול ַהּקְ ְזכּוָתם ֵיׁש ּבִ ּבִ
ְטרּוִגים  ַתת ַהּקִ ּבָ   .)ד"ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ(ְוַהׁשְ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ֵתַבת  ...ֵאּלּו ׁשֶ מֹו ּבְ ּבּול ּוְמִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ּכְ ְצלּו ֵמַהּמַ ִיּנָ
ּקוּ (נַֹח  ף עּתִ   .)'ב ַעּמּוד ד"ֵני ֹזַהר ָחָדׁש ּדַ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ב ְמֹא ...ֵאּלּו ׁשֶ ּגָ ֶפׁש ִנׂשְ ׁש ַהּנֶ ֶלא יֹוֵעץ(. ד ְלַטֵהר ּוְלַקּדֵ   )ֵעֶרְך ֹזַהר ,ּפֶ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ִגיאֹות  ...ֵאּלּו ׁשֶ ֲאִפּלּו ִאי לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ
ה הּוא ָחׁש  ִדְכִתיב ַהְרּבֵ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ יִרים א(ּוב ִלְפֵני ַהּקָ ִ יר ַהׁשּ ְוִדְגלֹו ָעַלי  )ד, ׁשִ

ָבר ּדֹוֶמה', ַאֲהָבה ְוכוּ  ר ֲחָצִיין , ָהא ְלָמה ַהּדָ ר ּוְמַדּבֵ ּבֵ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּדַ ְלִתינֹוק ָקָטן ׁשֶ
ָפה ַלֲעֵגי ׂשָ בֹות ּבְ ל ּתֵ ְמחּו ְלקֹולוֹ ְוָאִביו ְוִאּמֹו ִיְצֲחקּו , ׁשֶ ַמִים , לֹו ִיׂשְ ָ ׁשּ ב ּבַ ְך יֹוׁשֵ ּכָ

ּתֹוָרה ְורֹוֶצה ִלְלמֹד ַאְך ֵאין  ה ּבַ ְרֵאִלי ֵיׁש לֹו ִחּבָ ׂשְ ָהִאיׁש ַהּיִ ׁשֶ ַמח ּכְ ַחק ְוִיׂשְ ִיׂשְ
ֶגת ֶ ְעּתֹו ַמׂשּ ֶלא יֹוֵעץ( .ּדַ   )ֵעֶרְך ֹזַהר ,ּפֶ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ן ְוָהָיה  ...ֵאּלּו ׁשֶ ים ִמי ִיּתֵ ְתִחילּו ִלְלמֹד ִעם ַהּצֹאן ְקדֹוׁשִ ּיַ ׁשֶ
ן ט ַקְטנּוָתם ּבֶ ֵהם ֲעַדִין ּבְ ׁשֶ דֹוׁש ' ְוי' ּכְ ִנים ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ אי זֹוִכים ... ׁשָ ַוּדַ ְוָהיּו ּבְ

יַח  ִלי ׁשּום ֶחְבֵלי ָמׁשִ ָקרֹוב ּבְ ה ּבְ ֻאּלָ י( .ַלּגְ ּדִ אֹון ַהּצַ ָרֵאל ְלַהּגָ ת ִיׂשְ ַתי ֵסֶפר ְסֻגּלַ ּבְ י ׁשַ ק ַרּבִ

יץ    )'אֹות ה' ַמֲעֶרֶכת ז -ִליְפׁשִ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ם יֹוְדִעים  ...ֵאּלּו ׁשֶ ּלָ ּכֻ ְכֵדי ׁשֶ ד ּבִ ָנה ִלְלמֹד ּוְלַלּמֵ ַהּתֹוָרה ִנּתְ
ם ֵ ַעת ַהׁשּ דֹוִלים ּדַ ים ַעד ּגְ ַטּנִ ְזִהיִר , ִמּקְ ּמַ ִלים ׁשֶ ה ִסְפֵרי ְמֻקּבָ ַהְרּבֵ ים ְוַגם ָמִצינּו ּבְ



ל ּזַֹהר ים ׁשֶ ה  ַחּיִ

ב ִלְלמֹד אֹוָתּה  ל ָאָדם ַחּיָ ּכָ י( .ַעל ִלּמּוד ָחְכָמה זֹו ׁשֶ ַנּזִ ּכְ ן ְצִבי ַאׁשְ י ִיְצָחק ּבֶ ָטֳהַרת , ַרּבִ

  )ז"ָקַמ , ַהּקֶֹדׁש 

ּלֹוְמִדים ֹזַהר לּו ִלְקּבַֹע ֲחבּורֹות  ...ֵאּלּו ׁשֶ ּדְ ּתַ ִעים ִאם ִיׁשְ ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנָ
ְפָרט  ה ֵהֵחּלּו ִלְפרַֹח ָעֵלינּו ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ּבִ ֻאּלָ ר ִניצֹוֵצי ַהּגְ זֹאת ֲאׁשֶ ְלֵעת ּכָ

יַח ִצְדֵקנוּ  ל ְלִביַאת ְמׁשִ ה ַהְמֻסּגָ דֹוׁש ַהּזֶ ּמּוד ַהּקָ ּלִ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ר  ְלִהׁשְ ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ ּכַ
ְבַהאי ֵסֶפר  ִביא ָזכּור ְלטֹוב ְלַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּדִ הּו ַהּנָ ָקְדׁשֹו ֵאִלּיָ ְרקּון ּבְ ַהּזַֹהר ִיְתּפָ

קּון ִמ  לּוָתא ּוֵביּה ִיּפְ לּוָתא ןִמן ּגָ יַח ִצְדֵקנּו . ּגָ ִביַאת ְמׁשִ ֵתנּו ּבְ ֻאּלָ ם ָיִחיׁש ּגְ ֵ ְוַהׁשּ
ֲעָגלָ  ָיֵמינּו ָאֵמן אּבַ ְמֵהָרה ּבְ פּוס גֶּ ( .ּוִבְזַמן ָקִריב ּבִ ִנים ְלֹזַהר ּדְ ַמת ָהַרּבָ ה'ַהְקּדָ   )ְרּבָ

ּלֹוְמ  ָגִעים ָרִעים ...ִדים ֹזַהרֵאּלּו ׁשֶ ל ּפְ ּקּוֵני ַהּזַֹהר( .ִנּצֹוִלים ִמּכָ ָרק , ּתִ ַגן ַהּיָ ּכְ

ר ַמת ַהְמַחּבֵ   )ַהְקּדָ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ן  ...ֵאּלּו ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ מֹו ׁשֶ ים ּכְ לֹוְמִדים ִעם ְנָעִרים ְקַטּנִ
ַעְצמֹו ָאַמר ים  ,יֹוַחאי ּבְ ָעִרים ְקַטּנִ ּנְ םׁשֶ ֵ ה( .ִיְלְמדּו ִמּסֹוד ַהׁשּ   )אֹור ַהַחּמָ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ְרֵאִלי  ...ֵאּלּו ׁשֶ ׂשְ ָהִאיׁש ַהּיִ ׁשֶ ַמח ּכְ ַחק ְוִיׂשְ ַמִים ִיׂשְ ָ ׁשּ ב ּבַ יֹוׁשֵ
ֶגת ֶ ְעּתֹו ַמׂשּ ּתֹוָרה ְורֹוֶצה ִלְלמֹד ַאְך ֵאין ּדַ ה ּבַ   )ֶפֶלא יֹוֵעץ ֵעֶרְך זֹוַהר( .ֵיׁש לֹו ִחּבָ

ִנים ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ...ּלֹוְמִדים ֹזַהרֵאּלּו ׁשֶ  ָעה ׁשָ ׁשְ ן ּתִ ינֹוק ּבֶ לֹוְמִדין ִעם ּתִ
ם ֶהם ְוָהָיה ִיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ְוִיְתַקּיֵ ּקּוִנים ַלֲהגֹות ּבָ ְוָכְך ָהָיה . ְוַהּתִ

ְמקֹום ָחְכָמה ִחיצֹוִנית ַמִים ּבִ ינּו ַהּקָ ( .רֹוֵכׁש ִיְרַאת ׁשָ דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ַרּבֵ

ֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ִמּקֹוַמְרָנה ָנה כ' ּפֶ   .)'ִמׁשְ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ַפע  ...ֵאּלּו ׁשֶ יִכין ׁשֶ ֵזרֹות ָרעֹות ְוָהיּו ַמְמׁשִ ל ַהּגְ ִלין ּכָ ְמַבּטְ
ל ָהעֹוָלמֹות ִטּיֹות, ְואֹור ַעל ּכָ ׁשְ עֹות ּפַ ּפָ ן ַהׁשְ נֵ , ּכֵ י ְמזֹוֵניּבָ דֹוׁש ִיְצָחק ( .י ַחּיֵ ינּו ַהּקָ ַרּבֵ

ֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה ָנה' ּפֶ   )'כ ִמׁשְ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ל יֹום ְזַמן ְלִלּמּוד  ...ֵאּלּו ׁשֶ יׁש ּכָ ֲאִני קֹוֵרא ְלָכל ֶאָחד ְלַהְקּדִ
ָלה ּבָ ֶזה ּתָ , ַהּקַ ּבְ ֵני ׁשֶ ַמְתֶכםִמּפְ ּדּוִרי( .לּוי ִנּקּוי ִנׁשְ ִלים ָהַרב ִיְצָחק ּכַ ֻקּבָ   )ע"ְזיָ  ְזַקן ַהּמְ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ל ַמה  ...ֵאּלּו ׁשֶ ן ּכָ יכֶֹלת ָהָאָדם ְלַתּקֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ּבִ ׁשֶ
ׁשּוָבה ָעַבר ָעָליו ַעל ְיֵדי ּתְ ֶ ם יִ , ׁשּ ֵ ְהֶיה ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיָבֵרְך אֹותֹו ַהׁשּ ּיִ ַרְך ׁשֶ ְתּבָ



ל ּזַֹהר ים ׁשֶ  ו  ַחּיִ

לוּ  ִנים ַהּלָ ָ ׁשּ ית, ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ֵ דּורֹות ּוָבאֹות ִמׁשּ ּסְ ֶלג , ׁשֶ ֶ ׁשּ ְוָאז ּכַ
ינוּ  ִלין ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינוּ (. ַיְלּבִ ינּו ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמּלּוּבְ יק ְלַרּבֵ ִרי ַצּדִ ף נ' ִסיָמן ח, ּפְ   )א ַעּמּוד א"ּדַ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ֵאּלוּ  ֶרת  ...ׁשֶ חֶֹדׁש ֱאלּול ַוֲעׂשֶ ּקּוִנים ּבְ ֵסֶפר ַהּתִ נֹוֲהִגין ִלְלמֹד ּבְ
ׁשּוָבה ִנּיֹות , ְיֵמי ּתְ נּו ַהּלּוחֹות ׁשְ ָאז ִנּתְ ִעים יֹום ֵהם ְיֵמי ָרצֹון ׁשֶ ֵאּלּו ָהַאְרּבָ ׁשֶ

ְבֵרי ּתוֹ  ל ַהּדִ לֹום ִעם ּכָ ָ ינּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ ׁשּוָבה, ָרהְלמֹׁשֶ ן ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ּתְ  .ּוְלַתּקֵ
ִלין ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינוּ ( ינּו ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמּלּוּבְ יק ְלַרּבֵ ִרי ַצּדִ ף נ' ִסיָמן ח, ּפְ   )א ַעּמּוד א"ּדַ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ִלּמּוד  ...ֵאּלּו ׁשֶ לּוִיים ַרק ּבְ יַח ּתְ ׁשִ ה ּוִביַאת ַהּמָ ֻאּלָ ַהּגְ
ּבָ  יְלָנא( .ָלהַהּקַ אֹון ִמּוִ ֵלָמה . ַהּגָ   )11,3ֵסֶפר ֶאֶבן ׁשְ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר לֹות - ... ֵאּלּו ׁשֶ ים( ...ַעל ִלּמּוד ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגּבָ   )ֶהָחֵפץ ַחּיִ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ל ...ֵאּלּו ׁשֶ ְרָעֻנּיֹות ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות יםְמַבּטֵ ל ִמיֵני ּפֻ  ּכָ

ַלִיםַרּבָ ( ַנת תרפ, ֵני ְירּוׁשָ   )א"ׁשְ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר לּות הםַעל ְיֵדי ...ֵאּלּו ׁשֶ ר יֹוַחאי( ֵיְצאּו ִמן ַהּגָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ , ַהּזַֹהר, ַרּבִ

  )ָנׂשא

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ה ...ֵאּלּו ׁשֶ ֻאּלָ ְתֵחי ּגְ   )ז"אֹורֹות נ( ּפֹוֵתַח ּפִ

ּלֹוְמִדים ֹזַהר ִלּמּוד  ַהְלַואי ...ֵאּלּו ׁשֶ דֹוֵלי ַהּדֹור ּבְ ין ּגְ ּלֹא ָהיּו ְמִקּלִ ׁשֶ
זוֹ  ָחְכָמה ַהּלָ ֶרְך ְלַתְלִמיֵדיֶהם ַלֲעסֹק ּבַ ִדין ּדֶ ה ְוַהְלַואי ָהיּו ְמַלּמְ דֹוׁשָ  ,ַהָחְכָמה ַהּקְ

אי ַוּדַ ל ַהָחְכמֹות ֲאַזי ּבְ  לֹא ָהָיה ׁשּום ֲהָרַמת רֹאׁש ַלָחְכמֹות ַהִחיצֹוִנּיֹות ְוָהיּו ּכָ
ֵני ָהאֹור ְך ִמּפְ ְדֶחה ַהחֹׁשֶ ּנִ מֹו ׁשֶ ֶניָה ּכְ ה  .ִנְדִחים ִמּפָ ּמָ ם ּכַ ּגַ ְרמּו ׁשֶ ֲעוֹונֹוָתיו ּגָ ַאְך ׁשֶ

ּלֹא  ה ְוָאְמרּו ׁשֶ ֻהּנָ ְרֵחי ַהּכְ ְפֵני ּפִ ְלֵתי ַהָחְכָמה ּבִ יֵקי ַהּדֹור ָסְגרּו ֶאת ּדַ ּדִ ה ִמּצַ ְוַכּמָ
ֲעֵלי ְהיּו ּבַ ּיִ ים ִמן  ִיְלְמדּו ַעד ׁשֶ ַאְרנּו ֲעֻרּמִ ה ֲעבּור ֶזה ִנׁשְ ַמְדֵרָגה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ְוִהּנֵ

י(ַהָחְכָמה  ַנּזִ ּכְ ן ְצִבי ַאׁשְ י ִיְצָחק ּבֶ   )ז"ָקַמ , ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש , ַרּבִ
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ע שֶׁ  ּלֹא רֹוֶצה ּדַ דֹושׁ ִלְלמֹד ּזַֹהר ִמי ׁשֶ   ,ַהּקָ
ן ַעל ַנְפׁשֹו  ִבי ָצִריְך ִלְבּכֹות ּוְלִהְתַחּנֵ ְ ׁשּ ר ִהיא ּבַ ֲאׁשֶ

ֶלא    .ל"רחַרב ׁשֹוֵלט ָעָליו ְוָהֵעֶרב ּוַבּכֶ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְולֹא ָרָצה ִלְלמֹד  ...ֵאּלּו ׁשֶ ּלֹא ָעַסק ּבְ ִמי ׁשֶ
ִבזָּ  ,אֹוָתּה  ם ּבְ ָ ַגן ֵעֶדן ּדֹוִחין אֹוָתּה ִמׁשּ ָמתֹו רֹוָצה ַלֲעלֹות ּבְ ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ  - יֹוןּבְ

עֹוָלםוְ  ּבָ ים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ל ַמֲעׂשִ ָידֹו ּכָ ָנַפִים  ,ֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש ּבְ ׁש ּכְ ֲעֵלי ׁשֵ ָרִפים ּבַ ְ ַהׂשּ
ָכל יֹום ְויֹום ָמתֹו ּבְ יִרים( ׂשֹוְרִפים ֶאת ִנׁשְ ִ יר ַהׁשּ ף ָרַמז, זֹוַהר ׁשִ   :)זֹוַהר ְפקּוֵדי ּדַ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ה  ְוֶזהוּ  ...ֵאּלּו ׁשֶ ה ֲעמֹד ַאּתָ ָאְמרּו ְלמֹׁשֶ ָעוֹון ָהֵעֶרב ַרב ׁשֶ
ַעת טֹוב ָוָרע ֵעץ ַהּדַ ָמָעה ּבְ נּו ְוִנׁשְ ִסְתֵרי , ִעּמָ ן ָנמּות ּבְ נּו ֱאלִֹהים ּפֶ ר ִעּמָ ְוַאל ְיַדּבֵ

ם , ּתֹוָרה נּו ֶזה ַהּמֹוִציִאים ׁשֵ ְזַמּנֵ ר ּבִ ֵני ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ְסָבַרת ַהּטֹוִעים ְקָצת ּבְ ַרע ַעל ּכִ
ִנים  ַקְצרּות ׁשָ ּה ָימּות ּבְ ק ּבָ ְתַעּסֵ ּמִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ י עֹוָלם ְואֹוְמִרים ׁשֶ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ַחּיֵ

לֹום ֶמׁש ( ...ַחס ְוׁשָ ת ֱאמֹר, ָמאֹור ָוׁשֶ ָרׁשַ   )'ע טּור א"ַעּמּוד ש, ּפָ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ַגְרֵמי ֲעִנּיּוָתא ְוַחְר  ...ֵאּלּו ׁשֶ א ּוִביָזה ְוֶהֶרג ַוי לֹון ּדְ ּבָ
ָעְלָמא ָדן ּבְ ּקּון ל(, ְוַאּבְ ּקּוֵני זַֹהר ּתִ   )'ּתִ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ָכל  ...ֵאּלּו ׁשֶ ָמם ְוֵריָחם נֹוֵדף ּבְ ל ּתֹוָרָתם ִהיא ִלְהיֹות ׁשְ ּכָ
י ּדֹור  יֶהם ְלַאְנׁשֵ ַמֲעׂשֵ ל ְורֹאׁש ַהְפָלָגה ָהָאֶרץ ְודֹוִמים ּבְ ַמִיםַהּבֹוִנים ִמְגּדָ ָ ׁשּ  ,ֹו ּבַ

ם ה ָלנּו ׁשֵ תּוב ְוַנֲעׂשֶ ְך ַהּכָ ַתב ַאַחר ּכָ ּכָ ֶ יֶהם ִהיא ַמה ׁשּ ת ַמֲעׂשֵ ר ִסּבַ ּוְבזַֹהר  .ְוִעּקַ
ַמִים ְוָהָאֶרץ ָ ה ּתֹוְלדֹות ַהׁשּ סּוק ֵאּלֶ ה ִמ  ,ַעל ּפָ ָ ֲחִמׁשּ ֵעֶרב ַרביׁשֶ ' ּוִמן ַהג ,ִנים ֵיׁש ּבָ

ְקָרא כַּ  ,ִמיִנים ּבֹוִריםֵמֶהם הּוא ַהּנִ ַמר, ת ּגִ ָעַלְייהּו ִאּתְ ר  ּדְ ּבֹוִרים ֲאׁשֶ ה ַהּגִ ֵהּמָ
ם ֵמעֹוָלם ֵ י ַהׁשּ ְטָרא ְוִאיּנּון, ַאְנׁשֵ הֹון  ִמּסִ ָמר ּבְ ִאּתְ ין ּדְ ִאּלֵ ית יא(ּדְ ֵראׁשִ ָהָבה ִנְבָנה  )ּבְ

ל ְוגוֹ  י ְכֵנִסיּ ' ָלנּו ִעיר ּוִמְגּדָ ּתֵ ִבְנָין ּבָ ם ּבְ ה ָלנּו ׁשֵ ְוָיין ְוַנֲעׂשֶ י ִמְדָרׁשֹות ְוׁשַ ּתֵ ֹות ּוּבָ
יּה  הֹון ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ָמּה , ּבְ ד לֹון ְוכוּ  ,ְוּלֹא ִלׁשְ א ְלֶמְעּבַ ּזַֹהר ( .'ֶאּלָ

ף כ ית ּדַ ֵראׁשִ   )ו"מהרח, :ה"ּבְ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ֲעוֹונֹוֵתינּו ָה  ...ֵאּלּו ׁשֶ נּו ֶזה ּבַ ְזַמּנֵ ר ּוִבְפָרט ּבִ ים ֲאׁשֶ ַרּבִ
ּתֹוָרה ַעל  ר ִעְסָקם ּבַ ֲעֵלי ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּה ֵאֶצל ְקָצת ּבַ ית ַקְרּדֹם ַלֲחתְֹך ּבָ ַהּתֹוָרה ַנֲעׂשֵ
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קֹות ְיֵתרֹות ָרס ְוַהְסּפָ ל ּפְ ָמָרא... , ְמַנת ְלַקּבֵ ּגְ ת ַהּזֹאת ָאְמרּו ּבַ ה ַעל ַהּכַ ל  :ְוִהּנֵ ּכָ
ָמ  ּלֹא ִלׁשְ ּתֹוָרה ׁשֶ ָניו ְולֹא ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוֵסק ּבַ ְלָיתֹו ַעל ּפָ ֶהְפָכה ׁשִ ּנֶ ּה נַֹח לֹו ׁשֶ

ים ִויַטאל (. ָהעֹוָלם ַמת מֹוֵרינּו ָהַרב ַחּיִ מֹות ע"זיַהְקּדָ ַער ַהַהְקּדָ   .)ַעל ׁשַ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִלְלמֹד  ...ֵאּלּו ׁשֶ דֹול ִחּיּוב ַעל ּתַ ה ּגָ ּמָ ּכַ
ָלה ָלה, ַקּבָ דֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקּבָ ה ּגָ ּמָ ם ּכַ לּוָתא, ְוָעְנׁשָ י ֵהם , ְוגֹוֵרם אֶֹרְך ּגָ ּכִ

ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ֻאּלָ ִבים ַהּגְ יקּון (, ְמַעּכְ יקּוֵני זֹוַהר ּתִ א ֶמֶלךְ ' לּתִ ּסֵ ֵבאּור ּכִ   .)ּבְ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ  ...ֵאּלּו ׁשֶ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי ִמי ׁשֶ
ֶפׁש "ָמָרן ָהֲאִר  ׁש ַלּנֶ ים ַמּמָ ֵהם ַחּיִ ָנה ּוְבַתְלמּוד , י ׁשֶ ִמְקָרא ּוְבִמׁשְ לּוָלה ּבְ ּבְ
ָפה ְוַלחּוץ, ּופֹוְסִקים ָ עֹוֵסק הּוא ִמׂשּ ל ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ּכָ דֹוֵאג, ֵיַדע ֶנֱאָמָנה ׁשֶ ְוֵאין לֹו , ּכְ

ים וְ  ַחּיִ ֶפׁש ֵעֶסק ּבַ אּות, ֶהָאָרה ַלּנֶ ּלֹו ָטעּות ְוַרּמָ א , ְוהּוא ּכֻ ּתֹוָרה ֶאּלָ ְוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ
ם י ׁשֵ ִרּיֹות, ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ֵרר ַעל ַהּבְ ּתָ דֹול ַהּדֹור ּוְלִהׂשְ ְוֵאין לֹו , ִלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ּגְ

ים ַחּיִ ים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ ָרׁשַ ( ...ַחּיִ ָרָכה ּפָ   .)ט"י', ת ֵעֶקב זֵהיַכל ַהּבְ

ּלֹא לֹוְמִדים זֹוַהר ּה לֹא ִנְקָרא ָחָכם ַרק  ...ֵאּלּו ׁשֶ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ַהּלֹוֵמד ּכָ
ְקֵראת זֹא, ַלְמָדן ה ַהּנִ ּדָ יַע ַלּמִ ּפִ ֵדי ְלַהׁשְ י ִאם ַהּלֹוֵמד ּכְ ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ( .'ת ְוכוּ "ּכִ

ים  ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ י ַיֲעקֹב יֹוֵסף כֵמָהַרב ַהּקָ (ּפָ ם טֹוב, ץ ִמּפֹוְלָנָאה"דֹוׁש ַרּבִ ַעל ׁשֵ ְלִמיֵדי ַהּבַ תּוב  )ִמּתַ ְוֵכן ּכָ
ים ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ים ּפָ ּסִ תֶֹנת ּפַ ִסְפרֹו ּכְ   )ּבְ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר חֹוָרה ...ֵאּלּו ׁשֶ ק ִלְלמֹד : ִסיָמן ְלָמָרה ׁשְ ֵאין לֹו ֵחׁשֶ ׁשֶ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְנָחסִמ ( .ּבְ ְנָחס ִמָקאִריץ ַזצַ , ְדָרׁש ּפִ י ּפִ   )ט"אֹות כ' קּוְנְטֵרס י, ל"ַרּבִ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ד  ...ֵאּלּו ׁשֶ ָקאִריץ(ר "תשבָאסּור ָלֶהם ְלַלּמֵ ְנָחס ּמִ י ּפִ ָחָכם , ַרּבִ

  )ָהָרִזים

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ְטַר  ...ֵאּלּו ׁשֶ ּיִ ל ַעד ׁשֶ ְלּגֵ ְתּגַ ּיִ ל ָצִריְך ׁשֶ ִחינֹות ׁשֶ ע ּבְ ַאְרּבַ ח ּבְ
ס ְרּדֵ הּו (. ּפַ ת ֵאִלּיָ ְרּכַ ַלִים ו "תשכּבִ דֹוׁש ב ַר ָה לְ  -ְירּוׁשָ אֹון ַהּקָ הּו ַמ  אןַסִליַמ ַהּגָ   )ע"זיִני ֵאִלּיָ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ל ּתֹוָרָתם ַלִחיצֹוִנים ...ֵאּלּו ׁשֶ   )זַֹהר( ּכָ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ל ...ֵאּלּו ׁשֶ בֹוד ּוָממֹון ּכָ   )זַֹהר(. ִלּמּוָדם ַגַאָווה ּכָ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ָרֵאל ...ֵאּלּו ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ ִמים ְוגֹוְרִמים ַלֲאסֹונֹות ׁשֶ  ֲאׁשֵ

  )זַֹהר(



ל ּזַֹהר ים ׁשֶ  ט  ַחּיִ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ִדין רּוִחין ְוִליִלין ...ֵאּלּו ׁשֶ ָמָתן ִמׁשֵ   )זַֹהר( ִנׁשְ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר אּוָלה ...ֵאּלּו ׁשֶ   )ֹזַהר(. לֹא רֹוִצים ֶאת ַהּגְ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר אּוָלה ...ֵאּלּו ׁשֶ ִבים ֶאת ַהּגְ   )ֹזַהר(. ְמַעּכְ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר רּוץ ׁשּום לֹא ִיְהֶיה ָלֶהם  ...ֵאּלּו ׁשֶ אּתֵ עֹוָלם ַהּבָ   )ח"ע(. ּבָ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ׁשּוָבהַלֲעשׂ לֹא ְמֻעְנָיִנים  ...ֵאּלּו ׁשֶ   )ח"ע(. ֹות ּתְ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ַכר ְועֹוֵנׁש  ...ֵאּלּו ׁשֶ ׂשְ פ "ע, ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנוּ (. לֹא ַמֲאִמיִנים ּבִ

  )ע"ח זי"ח

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר י (. ְיָלִדים טֹוִביםלְ לֹא זֹוִכים  ...ֵאּלּו ׁשֶ ם ַרּבִ ׁשֵ ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו ּבְ

ְנָחס ִמָקִריץ   )ּפִ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהרֵא  ּה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור  ...ּלּו ׁשֶ ק ּבָ ִהְתַעּסֵ ּוְמִניָעֵתנּו ִמּלְ
נּו  נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ְנַין ּבֵ ים(ְוִעּכּוב ּבִ ים ִויַטאל ְלֵעץ ַחּיִ ַמת ָהַרב ַחּיִ   .)ַהְקּדָ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר ֲעוֹונֹוֵת  ...ֵאּלּו ׁשֶ ר ּבַ ּבֵ כּות ַהָחְכמֹות ִנְתּגַ ים ַחׁשְ ינּו ָהַרּבִ
ָיֵמינּו  ְך הֹוֵלְך ּוִבְמֵהָרה ּבְ חֹׁשֶ ִסיל ּבַ " ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹקים ְיִהי אֹור"ַהִחיצֹוִנּיֹות ַהּכְ

ינֹוב( .ְוָיֵאר ָלנוּ  ים, מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך ִמּדִ ּנִ ֶרק א, ַמְעַין ּגַ   )'אֹות ה' ּפֶ

ּלֹא לֹוְמִד  ַנְפׁשוֹ  ...ים ֹזַהרֵאּלּו ׁשֶ ב ּבְ ים ( ,ִמְתַחּיֵ ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ּפָ

י ַיֲעֹקב יֹוֵסף כ( דֹוׁש ַרּבִ ם טֹוב, ץ ִמּפֹוְלָנָאה"ֵמָהַרב ַהּקָ ַעל ׁשֵ ְלִמיֵדי ַהּבַ ִסְפרֹו  )ִמּתַ תּוב ּבְ ְוֵכן ּכָ
ים ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ים ּפָ ּסִ תֶֹנת ּפַ   )ּכְ

 ֹ ּל ַמִים ...א לֹוְמִדים ֹזַהרֵאּלּו ׁשֶ ים ִיְרַאת ׁשָ ָאִרים ִעם ָחְכָמה  ,לֹא רֹוְכׁשִ ְוִנׁשְ
י ִיְצָחק ַאְיִזיק ִמּקֹוַמְרָנא ק"הרה(ִחיצֹוִנית    .)נֹוֵצר ֶחֶסד, ַרּבִ

ה ִלְסִליחֹות תשס ָרׁשָ   ט"ִמּתֹוְך ּדְ
ִליטָ ֵמָהאְלִמין ר "ק ָמָרן ַאְדמוֹ "ִמכָּ    א"ׁשְ

ְמעּו 'וְ יתּו ְסכִּ 'ַה הּוִדים 'יְ  ָמעוּ 'ַה ׁשִ ׁשְ קֹולֹו ּתִ יַח : ּיֹום ִאם ּבְ ׁשִ ְך ָאַמר ַהּמָ ּכָ
ן ֵלִוי  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ף צַ (ְלַרּבִ ת . )א"ע ח"ַסְנֶהְדִרין ּדַ ׁשֶ ּתֹוְקקּות ְמֻחּדֶ ָזָכה ּדֹוֵרנּו ְלִהׁשְ

 ְ אֹון ֱאלִֹקי ְלהֹוָדּה ְוִזיָוּה ַהְמַבׂשּ ר ּוְלִצּמָ ְסּתָ הְלתֹוַרת ַהּנִ ֻאּלָ ֲעֵמי ַהּגְ מֹו , ִרים ֶאת ּפַ ּכְ



ל ּזַֹהר ים ׁשֶ  י  ַחּיִ

ּזַֹהר תּוב ּבַ ּכָ ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר : "ׁשֶ י ּדְ ַחּיֵ ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלֵני ּדְ ֲעִתיִדין ִיׂשְ ּוְבִגין ּדַ
ַרֲחֵמי, ַהּזַֹהר לּוָתא ּבְ קּון ִמן ּגָ ּקּוִנים , "ִיּפְ ף מ(ּוַבּתִ ְתַרֵאי : ִאיָתא )'ּדַ ּוְבָדָרא ּבָ

סוֹ  אּבְ ָאֶרץ ְוכוּ , ף יֹוַמּיָ רֹור ּבָ ִגיֵניּה ּוְקָראֶתם ּדְ ת ָנׂשא . 'ּבְ ָרׁשַ דֹוׁש ּפָ ף (ּוַבּזַֹהר ַהּקָ ּדַ

ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר כוּ " )ב"ד ע"קכ יָלְך ּדְ ַהאי ִחּבּוָרא ּדִ לּוָתא ' ּבְ יּה ִמן ּגָ קּון ּבֵ ִיּפְ
ַרֲחֵמי   ". ּבְ

ָבִרים אּור ַהּדְ ְזכּות ַהִחּבוּ : ּבֵ ךָ ּבִ ּלְ דֹוׁש , ר ׁשֶ הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ֵני , ׁשֶ ֵיְצאּו ּבְ
יַח  ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ לּות ּבְ ָרֵאל ִמן ַהּגָ ְוַאף ! ִיׂשְ

ימּו ְלָכךְ  ַמִים ִהְסּכִ ָ ּקּוֵני ַהּזַֹהר ְמבָֹאר! ִמׁשּ ֵסֶפר ּתִ ֵאִליָּ , ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ִביא ׁשֶ הּו ַהּנָ
ִעּמוֹ  א ׁשֶ יׁשָ ר יֹוַחאי ְוַלַחְבַרָיא ַקּדִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ֶהם , ָזכּור ָלטֹוב ִנְגָלה ְלַרּבִ ְוָלַמד ִעּמָ

מֹות ּקּוֵני ְנׁשָ ִעְנַין ּתִ ַמִים ְוָאְמָרה ָלֶהם, ִסְתֵרי ּתֹוָרה ּבְ ָ ת קֹול ִמׁשּ ה : ָיְצָאה ּבַ ּמָ ּכַ
ל  תֹו ׁשֶ ָ עֹוָלםַרב ּכֹחֹו ּוְקֻדׁשּ ר יֹוַחאי ּבָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְך הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה , ַרּבִ ְוַאַחר ּכָ

ׁשֹון זֹו ַהּלָ ד ': ְנבּוָאה ּבְ יָלְך ּכַ ְרְנסּון ֵמַהאי ִחּבּוָרא ּדִ א ִיְתּפַ א ְלַתּתָ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ְוַכּמָ
א סֹוף יֹוַמּיָ ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבַ א ּבְ ּלּו ְלַתּתָ ָאֶרץ'' ,ּוְבִגיֵניּה , ִיְתּגַ רֹור ּבָ   . ''ּוְקָראֶתם ּדְ

ָבִרים אּור ַהּדְ ר : ּבֵ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ּלְ ה ַהִחּבּור ׁשֶ ְרְנסּון ִמּזֶ ה ִיְתּפַ ֵני ָאָדם ְלַמּטָ ה ּבְ ּמָ ּכַ
ִמים סֹוף ַהּיָ ּדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ה ּבַ ה ְלַמּטָ ּלֶ סּוק , ִיְתּגַ ם ַהּפָ ּוְקָראֶתם ''ּוִבְזכּותֹו ִיְתַקּיֵ

רֹור ּבָ  ֵלָמה -''ָאֶרץּדְ ְ ה ַהׁשּ ֻאּלָ ז ַעל ַהּגְ סּוק . ַהְמַרּמֵ ֶנה ַעל ַהּפָ ֵסֶפר ַהּקָ ְוָכַתב ּבְ
ם ּוְרִאיֶתם כוּ " ְבּתֶ ר לֹא ֲעָבדוֹ ' ְוׁשַ ּזַֹהר , "ַלֲאׁשֶ ְגֶלה ְולֹא ּבַ ּנִ ְוָקא ּבַ עֹוֵסק ּדַ י ִמי ׁשֶ ּכִ

דֹוׁש ִנְקָרא לֹא ֲעָבדוֹ  ְלִמיד ָחָכם. ַהּקָ ם ֵאינֹו ִנְקָרא ּתַ ְלִמיד, ּגַ ם ּתַ ׁשֵ י , ַרק ּבְ ּכִ
ִניִמית ם ָחָכם ֵאינֹו ַרק ַעל ָחְכָמה ַהּפְ   ...ש"יעו ׁשֵ

ַתב א ֶמֶלְך ּכָ ּסֵ ֶפר ּכִ דֹוָלה ַמֲעַלת ִלּמּוד ָחְכַמת : ּוַבּסֵ ה ּגְ ּמָ ַדְעּתָ ּכַ ּיָ ְוֵכיָון ׁשֶ
ַדע ּגֶֹדל ַהִח ... 'ָהֱאֶמת כוּ  ָלהִיּוָ ּבָ ּלֹוֵמד ַהּקַ ָכר ְלִמי ׁשֶ ָ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר , ּיּוב ְוגֶֹדל ַהׂשּ ּכִ

ָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמין ִגיְרָסא ּבְ רּוׁש ַמֲאָמר , ַגם ּבְ ה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ּפֵ ן ִאם ִיְזּכֶ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ
ּלֹא ַיֲע , ֶאָחד ֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשּ ׁשָ ּקּון ְלַמְעָלה ּבְ ה ּבֹו ּתִ ָנה ַיֲעׂשֶ ט ׁשָ ׁשָ ִלּמּוד ַהּפְ ה ּבְ ׂשֶ

ִמיָמה  א ֶמֶלְך תקו(ּתְ ּסֵ   .)ג"ז מ"ּכִ

ׁש , ְיהּוִדים ְיָקִרים דּוַע ָאנּו , ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבּקֵ ּיָ דֹור ּכַ יָחאּבְ ְמׁשִ , ִעְקְבָתא ּדִ
יַח  ה ְלָזֵרז ּוְלָהִביא ֶאת ְמׁשִ ן ְזכּות ִהיא ָלנּו ְוחֹוָבה ְקדֹוׁשָ ר ַעל ּכֵ ה  ַוֲאׁשֶ ּמָ ִצְדֵקנּו ּכַ

ּיֹוֵתר ַמֵהר יַח  -!!! ׁשֶ ׁשִ יַאת ַהּמָ יַצד ְנָקֵרב ֶאת ּבִ ינּו ְואֶֹרְך ָיֵמינּו "? ּכֵ י ֵהם ַחּיֵ ּכִ



ל ּזַֹהר ים ׁשֶ יא  ַחּיִ

ה יֹוָמם ָוַלְיָלה ל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה יֹוָמם ָוַלְיָלה  –" ּוָבֶהם ֶנְהּגֶ ֶלת ַהחֹוָבה ׁשֶ ָעֵלינּו ֻמּטֶ
עֹות ּבִ  ע ׁשָ ִרים ְוַאְרּבַ יׁש ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה , יָמָמהֶעׂשְ נּוָיה ְלַהְקּדִ ה ּפְ ּקָ ל ּדַ ּכָ

ה דֹוׁשָ ם, ַהּקְ ְך ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ ָאבֹות ,ּכָ א ּבְ ּנָ ַמֲאַמר ַהּתַ ָבִרים : "ּכְ ה ּדְ לֹׁשָ ַעל ׁשְ
ֵבל ּוְמלֹואֹו ִנְתָמִכים בּ  –..." ָהעֹוָלם עֹוֵמד ַעל ַהּתֹוָרה ר ּתֵ ֹו ְיסֹוד ַהְיסֹודֹות ֲאׁשֶ

ָעִנים ָעָליו ה, ְוִנׁשְ דֹוׁשָ יּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֵאין ָאנּו ְמִביִנים ָמה ַהּפַֹעל  -! הּוא ּלִ
ּבּור ּתֹוָרה ַאַחת עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּדִ ה ּבָ ֲעׂשָ ל ,ַהּנַ ׁשָ : ְוַכּמָ

ר ֵמרֹב ַקְטנּוָתּה ִהיא ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְר  ָמָלה ֲאׁשֶ ן ֱאנֹוׁש רֹוֶאה ַהּנְ ּבֶ ֶ אֹות ַמה ׁשּ
ה ַמְעָלה ְלַמּטָ ִביָבּה . ִמּלְ ּה ְוֶאת ַאְדמֹות ַהחֹול ִמּסְ ּלָ ן ׁשֶ יָרה ֶאת ַהּקֵ ַאף , ִהיא ַמּכִ

יָרה ֶמְרָחִבים ים ְולֹא ַמּכִ ַעם לֹא ָרֲאָתה ְמחֹוזֹות ֲחָדׁשִ ֶלת . ּפַ ּלֹא ְמֻסּגֶ אי ׁשֶ ַוּדַ ּבְ
ֶכל ֱאנ ֵ ׂשּ ֶ י ַמְעָלה. ֹוׁש ֵמִביןְלָהִבין ַמה ׁשּ ַלּפֵ ְך ָאנּו ּכְ ֵמרֹב ַקְטנּוֵתנּו ֵאיֶנּנּו ְמִביִנים ; ּכָ
ַמִים ָ ׁשּ ְתַרֵחׁש ּבַ ַמְעָלה , ַמה ּמִ רֹוִאים ִמּלְ ֶ ה ׁשּ הּוא ֶזה ִמּמַ ִלים ְלָהִבין ּכְ ֵאיֶנּנּו ְמֻסּגָ

ה ַמִים ָלָאֶרץ, ְלַמּטָ ָ ה ְרצֹונֹו , ִמן ַהׁשּ הּוִדי עֹוׂשֶ ּיְ ׁשֶ ב ִלְלמֹד ּכְ ֵ ל ָמקֹום ּוִמְתַיׁשּ ׁשֶ
ה דֹוׁשָ יִבים ְלקֹולֹו ֶהָעֵרב, ַהּתֹוָרה ַהּקְ ִבים ּוַמְקׁשִ ה ַמְלָאִכים יֹוׁשְ ּמָ ִלְמִתיקּות , ּכַ

ּמּוד ָלִכים ַהָקּבָ , ַהּלִ   .ה"ֵאיֶזה עֶֹנג הּוא ֵמֵסב ְלֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ

ְמעֹון ּבַ  י ׁשִ ל ַרּבִ דֹול ּכֹחֹו ׁשֶ ה ּגָ ּמָ ּבִ : ר יֹוַחאיּכַ ָאַמר ָהַרׁשְ מֹו ׁשֶ דֹוׁש "ּכְ י ַהּקָ
ה  ֶכת ֻסּכָ ַמּסֶ ף מ(ּבְ ּום : "ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ , )ב"ה ע"ּדַ י ִיְרְמָיה ִמׁשּ ה ָאַמר ַרּבִ ְוָאַמר ִחְזִקּיָ

ין ִמּיֹום  ּלֹו ִמן ַהּדִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ן יֹוַחאי ָיכֹול ֲאִני ִלְפטֹר ֶאת ּכָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ
ו ׁשֶ  ְבָרא ָהעֹוָלם ְוַעד ַעְכׁשָ ּנִ י ִמּיֹום ׁשֶ ִני ִעּמִ ה ְוִאְלָמֵלי ֶאְלָעָזר ּבְ ְבֵראִתי ַעד ַעּתָ ּנִ

ְבָרא ָהעֹוָלם ַעד סֹופוֹ  ּנִ נּו ִמּיֹום ׁשֶ הּו ִעּמָ ּיָ ן ֻעּזִ   ".ְוִאְלָמֵלי יֹוָתם ּבֵ

דֹוׁש  ה ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ּמָ ּלֹא לֹוֵמד ּוִבְפ , ּבֹואּו ּוְראּו ּכַ ָרט ְלִמי ׁשֶ
ָלה ָלה, ַקּבָ ּבָ ִלּמּוד ַהּקַ ב לֹו ּכְ ִגיְרָסא ֶנְחׁשָ דֹוׁש ֲאִפּלּו ּבְ ַהּזַֹהר ַהּקָ ים . [ׁשֶ ף ַהַחּיִ ּכַ

  ]ובפלא יועץ ערך זוהר וערך חידוש, ב"סקי ה"ִסיָמן קנ

גֵ !!! ַרּבֹוַתי, ַאַחי ְוֵרַעי ת ַהּמָ ל ַעם ַהִאם ָאנּו יֹוְדִעים ַמִהי ֶעְרּכַ ית ׁשֶ ן ָהֲאִמּתִ
ָרֵאל ית ֶאת אֹוְיֵבינוּ ? ִיׂשְ ּבִ נּו ְלַהׁשְ ּלָ ק ַהּסֹוִדי ׁשֶ ׁשֶ ַמִהי ַהֲהָגָנה ַהּטֹוָבה  -? ַמהּו ַהּנֶ

ים ַמּנִ ָכל ַהּזְ ָרֵאל ּבְ ל ַעם ִיׂשְ יֹוֵתר ׁשֶ יַח ! ?ּבְ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ   !?ְוֵכיַצד ִנּנָ



ל ּזַֹהר ים ׁשֶ יב  ַחּיִ

אן ִמְכֵר , ְיהּוִדים ְיָקִרים יר! ה ַיֲהלֹוִמיםֵיׁש ּכָ ִזיל ַהּזֹול! ָנִדיר ְוַאּדִ ׁש ּבְ ! ַמּמָ
ל ֶאָחד ל ּכָ ג ָיד ׁשֶ ֵ ֶהׂשּ ִניִנים ְוָכל ֲחָפֶציָך " !!!ַרק ִלְרצֹות ּוְלַהֲאִמין! ּבְ ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ

ּה  וּו ּבָ   "לֹא ִיׁשְ

ת ֹקֶדׁש  ּבָ ׁשַ ל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ   !ּבֹואּו ּוְראּו ּכֹחֹו ֶהָעצּום ׁשֶ

ה ּכֹוֵתב ְוז ִנּיָ ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ָרׁשַ ן ִאיׁש ַחי ּפָ ִלים : ל"ָמָרן ַהּבֶ ְתבּו ַהְמֻקּבָ ּכָ
ָעִמים  ת ֶאֶלף ּפְ ּבָ יֹום ׁשַ ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּבְ ה ּבְ ֲעׂשֶ ָגדֹול ַהּפַֹעל ַהּנַ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּדְ

ל ְיֵמי ַהֹח ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ׁשֶ ה ּבְ ֲעׂשֶ ָעה ַאַחת , זֹאת אֹוֶמֶרת. ל"ַעכַּ , ליֹוֵתר ִמן ַהּנַ ׁשָ
יֹום חֹל עֹות ּבְ ָוה ֶאֶלף ׁשָ ת ׁשָ ּבָ ל ׁשַ ל , ׁשֶ ָעה ַאַחת ׁשֶ א ֶמֶלְך ְדׁשָ ּסֵ ּוְכָבר ִלְמַדּנּו ַהּכִ

יֹום חֹל דֹוׁש ּבְ ט, ִלּמּוד זַֹהר ַהּקָ ׁשָ ל ִלּמּוד ּפְ ֵלָמה ׁשֶ ָנה ׁשְ ָ   .יֹוֵתר ִמׁשּ

ָעה ַאַחת : ֵצא ּוְלַמד ת קֶֹדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ל ִלּמּוד ֹזַהר ַהּקָ יֹוֵתר ֵמֶאֶלף , ׁשֶ
יֹום חֹל ט ּבְ ׁשָ ִנים ּפְ ּבֹון. "ׁשָ ִלים ּבֹואּו ֶחׁשְ ן ֹיאְמרּו ַהּמֹוׁשְ   ".ַעל ּכֵ

ת קֶֹדׁש : ָהָבה ְוִנְתּבֹוֵנן ּבָ ׁשַ עֹות ּבְ ׁש ׁשָ דֹוׁש ׁשֵ ר לֹוְמִדים זַֹהר ַהּקָ ֲאׁשֶ ן , ּכַ ְמַתּקֵ
ל  ל ָהעֹוָלםֶאת ּכָ ִנים ׁשֶ ָ ת ֲאָלִפים ַהׁשּ ׁשֶ ַאֲהָבה ְוִנְלַמד  .ׁשֵ ִאם ּכּוָלנּו ִנְתַאֵחד ּבְ

ֵלם ָ דֹוׁש ָיבֹוא ָהעֹוָלם ְלִתּקּונֹו ַהׁשּ   .זֹוַהר ַהּקָ

ה  ֻאּלָ ר ְלָהִביא ַהּגְ ת ֹקֶדׁש ֶאְפׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ֹזַהר ּבְ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ׁשָ
ֵלָמה ְע  :ׁשְ ֵסֶפר ְיׁשַ ֶרק ס(ָיה ּבְ סּוק כ' ּפֶ ִעיר ְלגֹוי : "ֶנֱאַמר )ב"ּפָ ָטן ִיְהֶיה ְלֶאֶלף ְוַהּצָ ַהּקָ

ה' ָעצּום ֲאִני ה ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ   ".ּבְ

אּור סּוק ׁשֶ , ְוָצִריְך ּבֵ ַנת ַהּפָ ּוָ ָטן ִיְהֶיה ְלֶאֶלףַמה ּכַ ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות , ַהּקָ
ה ִלְהיֹות  ן ָאָדם ָקָטן ִיְזּכֶ ּבֶ ִעיר ְלגֹוי ָעצּוםׁשֶ ם ֶאת  - ? ְלֶאֶלף ְוַהּצָ ֶהְקּדֵ ְוְנָפֵרׁש ּבַ

סּוק כ ָאַמר, א"ּפָ יִקים": ׁשֶ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ה  ְוַעּמֵ ַעי ַמֲעׂשֵ ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמּטָ
ֵאר ה ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות , "ָיַדי ְלִהְתּפָ ִהּנֵ יִקיםּדְ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ דֹוׁש ', ְוכוּ  ְוַעּמֵ ֲהלֹא ַהּקָ

דֹול י ּגָ רּוְך הּוא ָנַתן ָלנּו ֵיֶצר ָהַרע ּדֵ ֵבָדה, ּבָ ה , ְוָצִריְך ְלַנֵהל ִאּתֹו ִמְלָחָמה ּכְ ְוָקׁשֶ
ַח אֹותוֹ  יק, ְמאֹד ְלַנּצֵ ֲהֵוי ַצּדִ ְבֵרי  –? ּוִמי ֵייַמר ּדַ ים ּדִ ּוְלַבֵאר זֹאת ַנְקּדִ

ים ַתְרּגּום יֹוָנָתן ַעל יְ : ַהְמָפְרׁשִ ְעָיה ּבְ ב(ׁשַ סּוק ּכְ ֶרק ס ּפָ הֹון ְיִהי ְלַאְלָפא : ")ּפֶ ְזֵעיר ּבְ ּדִ
יף ֲאָנא ה ּקִ ׁש ְלַעם ּתַ ִזְמָנּה ַאְיִתיָנה’ ּוְדַחּלָ י". ּבְ ם"ּוְבַמְלּבִ ָטן ִיְהֶיה ": ם ׁשָ ַהּקָ

ּמּות -"ְלֶאֶלף ִרּבּוי ַהּכַ ִעיר", ּבְ כַֹח  -" ְוַהּצָ ִרּבּוי ָהֵאיכּות ּבְ  -" ִיְהֶיה ְלגֹוי ָעצּום"ּבְ
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כַֹח ְוָעְצָמה ים, ּבְ ים ּוְמַעּטִ ׁשִ ה ְוָהָעם ַחּלָ ֲאִני ִמְתַמְהֵמּהַ ַעּתָ ם ׁשֶ ה ֲאִני ה, ְוַהּגַ ' ִהּנֵ
ה  ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ְזִריזּות  - ּבְ ָבר ּבִ ה ַהּדָ בֹא ָהֵעת ַהְמיָֹעד ֶאֱעׂשֶ ֶדר ּפַֹעל ִחיׁש (ּבְ י ֶזה ּגֶ  )ּכִ
א ֶאת ַהְבָט    .ל"ַעכַּ , ָחִתיַוֲאַמּלֵ

אּור הּוא א ֶמֶלְך זי, ְוַהּבֵ ּסֵ ן ִאיׁש ַחי ְוַהּכִ ְבֵרי ַהּבֶ י ּדִ ִעְנַין ִלּמּוד "ַעל ּפִ ע ּבְ
ת קֹוֶדׁש  ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת זַֹהר, ּבְ ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ְלמֹד ּבְ ּיִ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ַמד , ׁשֶ ּלָ מֹו ׁשֶ ֶזה ּכְ

ִנים עוֹ , ֶאֶלף ׁשָ ׁש ׁשָ תְוִאם לֹוֵמד ׁשֵ ּבָ ׁשַ ָנה , ת ּבְ ת ֲאָלִפים ׁשָ ׁשֶ ַמד ׁשֵ ּלָ מֹו ׁשֶ ב ּכְ ֶנְחׁשָ
ִריַאת ָהעֹוָלם ֶנֶגד ְיֵמי ּבְ ה לְ . ּכְ ְך ִנְזּכֶ ה' ֲאִני הְוַעל ְיֵדי ּכָ ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ בֹא  - "ּבְ ּבְ

י ְלּבִ ַתב ַהּמַ ּכָ מֹו ׁשֶ ְזִריזּות ּכְ ָבר ּבִ ה ַהּדָ ה ְיבֲֹארּו ּוָבזֶ . ם"ָהֵעת ַהְמיָֹעד ֶאֱעׂשֶ
סּוִקים  יִקים"ַהּפְ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ּזַֹהר, "ְוַעּמֵ נּו ִנְתַאֵחד ְוִנְלַמד ְוַגם  ְִלְגרֹס ּבַ ּלָ ִאם ּכֻ  ׁשֶ

דֹוׁש  יִקים, ַהּקָ ה ִלְהיֹות ַצּדִ ת ָהָאֶרץ" ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ", ִנְזּכֶ ַ ה ִליֻרׁשּ ֵנֶצר ", ְוִנְזּכֶ
ה ָיַדי ְלִהְת  ַעי ַמֲעׂשֵ ֵארַמּטָ ַהָקּבָ , "ּפָ ִכינּו "ׁשֶ ּזָ ה ׁשֶ ּמֶ נּו ּבַ ֵאר ִאּתָ ה יּוַכל ְלִהְתּפָ

ָנה ת ֲאָלִפים ׁשָ ׁשֶ ִריָאה ׁשֵ ל ַהּבְ ם ֶאת ּכָ עֹות ְלַקּיֵ ׁש ׁשָ ל ׁשֵ ִלּמּוד ׁשֶ ן , ּבְ ְוַעל ְיֵדי ּכֵ
א  סּוק ַהּבָ ּפָ ָאַמר ּבַ ֶ ה ְלַמה ׁשּ ִעיר "ִנְזּכֶ ָטן ִיְהֶיה ְלֶאֶלף ְוַהּצָ ' ְלגֹוי ָעצּום ֲאִני הַהּקָ

ה ּנָ ּה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ָטן, "ּבְ ַהּקָ ַאְלנּו ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ׁשּוטֹו , ֲאִפּלּו ֶיֶלד ָקָטן, ְוׁשָ ּפְ
ָמעוֹ  ַמׁשְ ִעיר ְלגֹוי ָעצּום, ִיְהֶיה ְלֶאֶלף, ּכְ ֵאר? ְוַהּצָ ה ִמְתּבָ ְלמֹד  :ְוַעּתָ ּיִ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ׁשֶ

ּזַֹה  ָעה ַאַחת ּבַ ת קֶֹדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ פּול ֶאֶלף, ר ַהּקָ ב ּכָ ְחׁשָ ּנֶ ל ֶאָחד  – ׁשֶ ְוָכְך ּכָ
ב ְלֶאֶלף   .ֵיָחׁשֵ

תוֹ  עֹות ּוְסֻגּלָ ׁש ׁשָ ְך ׁשֵ ֶמׁשֶ דֹוׁש ּבְ ֶפר (, עֹוד ָמָצאנּו ִעְנַין ִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ּסֵ ּבַ

דֹוׁש  ים ַהּקָ ע אֹור ַהַחּיִ ֶרת ַמּסַ ַתב ָיד ֶאָחד, ִאּגֶ ְלִמיָדיו ּכְ עֹות, ל"ְוז, )ִמּתַ ה ׁשָ ָ ׁשּ , ְוָלַמְדנּו ַעד ׁשִ
מֹוהּו לֹא ִנְהָיה' ּוְבסֹוף ו ר ּכָ ִית ֵריַח טֹוב ֲאׁשֶ א ַהּבַ עֹות ִנְתַמּלֵ   .ׁשָ

דֹוׁש  עֹות זֹוַהר ַהּקָ ׁש ׁשָ ֶרת הרמח(ְועֹוד ָמָצאנּו ִעְנַין ִלּמּוד ׁשֵ ִאּגֶ אֹון :... )ל"ּבְ ְוַהּגָ
אַסאן ַר "ר ֶזה י ּבַ ְהֶיה ּכַֹח ּכָ ּיִ ינּו ְלָבֵאר לֹו סֹוד ָהִעְנָין ׁשֶ ַאל ֶאת ַרּבֵ ינּו ׁשָ ל ַרּבֵ ּבֹו ׁשֶ

ְטָרא ָאֳחָרא ֶנֶגד ַהּתֹוָרה ל ָהִעְנָין, ְלַהּסִ יק סֹוד ּכָ ֵבאּור ַמְסּפִ יב לֹו ּבְ ינּו ֵהׁשִ , ְוַרּבֵ
ינוּ  י הּוא ָרָאה זֹאת ִמּקֶֹדם וְ , ְוֵכן ּכֹוֵתב לֹו ַרּבֵ הּכִ ּכָ ים ְרפּוָאה ַלּמַ ן , ִהְקּדִ ְוִתּקֵ

ִלי ֶהְפֵסק ֵמֲעלֹות  ְלְמדּו ֹזַהר ְוִתּקּוִנים ְוֹזַהר ָחָדׁש ּבְ ּיִ ּלֹו ׁשֶ יָבה ׁשֶ ְיׁשִ ּבְ
ַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ַ ל ַהּזַֹהר . ַהׁשּ ִמיִדי ׁשֶ ּמּוד ַהּתְ ּלִ ְועֹוד הֹוִסיפּו ּבַ
ל ַהּיֹום כֻּ  דֹוׁש ִלְלמֹד ּכָ ְיָלהַהּקָ ּלַ עֹות ּבַ ׁש ׁשָ ילֹות  ,ּלֹו ְועֹוד ׁשֵ חּוץ ִמן ַהּלֵ



ל ּזַֹהר ים ׁשֶ יד  ַחּיִ

ּפּור ְוכוּ  ל ַהּזַֹהר ֲאִפּלּו ', ִמּמֹוָצֵאי יֹום ּכִ ּמּוד ׁשֶ ּלֹא ִלְפֹסק ִמן ַהּלִ ְוֵכן הֹוִסיפּו ׁשֶ
ים ה ַחּיִ י מֹׁשֶ בֹוד מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ל ּכְ ָלִלי ׁשֶ ּמּוד ַהּכְ ְזַמן ַהּלִ ה ָיִר (. ה"זללה ּבִ ים מׁשֶ

ט  ּפָ   )ת אֹות יד"הבהִמׁשְ

ָלאֹות ְלֵאי ּפְ ׁשּוט : ּפִ ל ְיהּוִדי ּפָ אן ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֶאת ּגֶֹדל ַהּכַֹח ׁשֶ ִמּכָ
עֹות ׁש ׁשָ ת קֶֹדׁש ׁשֵ ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ָכְך הּוא , ַהּלֹוֵקַח ַעל ַעְצמֹו ִלְלמֹד ֹזַהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ

לָּ  ִריָאה ּכֻ ל ַהּבְ ה , ּה ַמֲחִזיק ֶאת ּכָ ּלֶ ְתּגַ ּיִ יַח ׁשֶ ׁשִ יַאת ַהּמָ ִריַאת ָהעֹוָלם ַעד ּבִ ִמּיֹום ּבְ
ן ֶאת . א"בב ַתּקֵ ּמְ דֹוׁש ׁשֶ ּזַֹהר ַהּקָ דֹול ֵיׁש ּבַ אן ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֵאיֶזה ּכַֹח ּגָ ִמּכָ

ּלוֹ  ל ָהעֹוָלם ּכֻ ֶזה .ּכָ ל ִלּמּוד ּכָ ֵער ּגֶֹדל ָהָעְצָמה ׁשֶ ם נּוַכל ַהִא ! ?ַהִאם נּוַכל ְלׁשַ
ֵעת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ! ?ֶלֱאמֹד ֶאת ּכֹחֹו ָהַרב ָרִקיַע ּבְ ַהִאם נּוַכל ְלַדְמֵין ַמה ּקֹוֶרה ּבָ

דֹוׁש  ְלֶהֶבת !?ַהּקָ ל ָהעֹוָלם  ֲהֵרי ֶזה ֵאׁש ַלֶהֶבת ׁשַ ְך ֶאת ָהָאָדם ִעם ּכָ ה ּוְמַזּכֵ ַנּקֶ ּמְ ׁשֶ
ּלוֹ  ּכֹלּוֵמִביא אֹותֹו ְלַדְרּגֹות ֶעְליֹונוֹ , ּכֻ א ּבַ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ   .ת ְוִסּיַ

נּו "השי ָכל ּכֵֹחנּו ּוְבָכל ַנְפׁשֵ ה ְלַטֵהר ְלָבֵבנּו ַלֲעבֹד ְליֹוְצֵרנּו ּבְ ְזּכֶ ּנִ ת ַיֲעֹזר ׁשֶ
נֹו ַהְבָטַחת ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ּוְבָכל ְמאֵֹדנוּ  ם ּבְ ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר": ִויֻקּיַ קּון , ּבְ ִיּפְ

יּה ִמן גָּ  ַרֲחֵמיּבֵ ָיֵמינּו ָאֵמן "לּוָתא ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ   . ּבְ

* * *  

ר יֹוַחאי" ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ה -  915" = ַרּבִ יַמְטִרּיָ ּגִ ְמֶרָך : ּבַ ם ִיׁשְ ֵ ָמְרָך  -ַהׁשּ ִיׁשְ
ם  ֵ ְמ [ ִמְלֶחֶמת ֱאדֹום ּוָפָרס - ַהׁשּ דֹוׁש ִיׁשְ יּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ם ַעל ְיֵדי ּלִ ֵ ֶרּנּו ַהׁשּ

  ]ֱאדֹום ּוָפָרס -ְמִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג 

* * *  



ל ּזַֹהר ים ׁשֶ  טו  ַחּיִ

ל  ֻקּבָ ר ַהּמְ ְסּתָ ְגֶלה ּוַבּנִ ּנִ יר ּבַ אֹון ָהַאּדִ ָרָכה ְוִחזּּוק ֵמֵאת ַהּגָ ב ּבְ ִמְכּתַ
ַכי ַאְבָרָהם ָהַרב ַאְתָרא א "ִיְצָחִקי שליט ָמְרּדְ ב"ָמָרא ּדְ " ּפָֹרת מֹוׁשָ

רֹון ֵלב( ָ   )ַהׁשּ

ַמּיָאבְּ  ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ָבט ,ִסּיַ ַנת , ַלחֶֹדׁש ׁשְ ם"ׁשְ ֵ ה ַהׁשּ , "ע"תש'ה "ְיַצּוֶ
ָלה" ְוַהְיינוּ  יַמְטִרּיָא  – "ע"התש" ַקּבָ דוֹ "ַהזֹּוהַ ּגִ   .ׁש "ר ַהּקָ

יק , ּוְבָרָכה ַהְמָלָצה ּדִ אֹון ַהּצַ יִלְכבֹוד ּתֹוָרתֹו ַהּגָ לֹום ַרּבִ ָראס ְיהּוָדה ׁשָ  ּגְ
ִליָט  ה  ,ֵמָהאְלִמין ר"ְדמוֹ ָהַא א "ׁשְ יםְמַזּכֶ ית, ָהַרּבִ ְדָרׁש  ּבֵ  ֲעֶטֶרת" ק"ק ַהּמִ

ְעָיה ית ָרַמת "ְיׁשַ ֶמׁש  ּבֵ   .ׁשֶ

ְמחוּ  ַמִים ִיׂשְ ָ י. ָהָאֶרץ ְוָתֵגל ַהׁשּ ַמְחּתִ יְוָיֵגל  ׂשָ ְראֹוִתי ִלּבִ ְפָעל ֶאת ּבִ  ַהּמִ
יר ּבִ ר ַהּכַ ָתה ָידוֹ  ֲאׁשֶ מוֹ  ְוַנֲעָלה, ָעׂשְ  ְלַזּכֹות – "ָהעֹוָלִמי ַהּזַֹהר לִמְפַע " ׁשְ

ים ֶאת ֵמי ָהַרּבִ ְבֵרי ֵעֶדן ּבְ דֹוׁש  ַהּזַֹהר ּדִ י ִמּתֹוַרת ַהּקָ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ , יֹוַחאי ּבַ
ֲעמֹד ְזכּותוֹ  ית ּוְלָכל ָלנוּ  ּתַ ָרֵאל ּבֵ ן ְיִהי ָרצֹון ִיׂשְ   .ָאֵמן ּכֵ

ה ָעִרים נֹוַדע ִהּנֵ ְ ׁשּ ָלה ָחְכַמת ִלּמּוד יבּותַוֲחׁשִ  ַמֲעַלת ּגֶֹדל ּבַ ּבָ ַמֲאַמר, ַהּקַ  ּכְ
ּבִ  ּזַֹהר א"זיע י"ַרׁשְ דֹוׁש  ּבַ ַהֲעלְֹתךָ [ ַהּקָ יִלים"]: ג"קנ ּבְ ּכִ ׂשְ  ָמאֵרי ִאינּון ָיִבינוּ  ְוַהּמַ

ָלה ַמר ַקּבָ הֹון ְדִאּתְ יִלים ּבְ ּכִ ׂשְ זַֹהר ַיְזִהירוּ  ְוַהּמַ ין, ָהָרִקיַע  ּכְ ָקא ִאינּון ִאיּלֵ  ּדְ
ִליןִמׁשְ  ּדְ זַֹהר ּתַ א ּבְ ִאְתְקֵרי ּדָ ֵאינוֹ  ַהּזַֹהר ֵסֶפר ּדְ ֵתַבת ּדְ ין נַֹח  ּכְ ׂשִ ּנְ ִמְתּכַ ּה  ּדְ ַנִים ּבָ  ׁשְ

ַבע ֵמִעיר ְלכּוָתא ְוׁשֶ ְבהֹון ִמּמַ ם ּדִ ל ִיְתַקּיֵ ִליֻכהוּ  ּכָ ׁשְ ּלֹוד ַהְיאָֹרה ּתַ ן ַהּיִ  ְוָדא ַהּבֵ
א ְדִסְפָרא אֹוָרה א ְוִדְבֵרי. "ּדָ נוּ  ֹוןּגְ ל ֻעּזֵ י ָהֱאלִֹהי ַהְמֻקּבָ ים יֹוֵסף ַרּבִ ן ַחּיִ  ִאיׁש  ּבֶ

רֹאׁש [ א"זיע ַחי ַעת ִסְפרוֹ  ּבְ ַמע"]: ּוְתבּוָנה ּדַ ֹוֵמַע  ִיׁשְ יל ְוָיִבין ַהׁשּ ּכִ ׂשְ  ֶאת ַהּמַ
ר ידוּ  ֲחָכִמים ֲאׁשֶ ר ִהּגִ ָרֵאל ִאיׁש  ְלָכל ְוהֹוִדיעוּ  ִהְזִהירוּ  ַוֲאׁשֶ ת ִיׂשְ  לֶא  ָלֶגׁשֶ

ֵעֶסק ַהּקֶֹדׁש  ֶריָה  ַהּתֹוָרה סֹודֹות ּבְ ים ֵעץ ְוִנְסּתָ ֲחִזיִקים ִהיא ַחּיִ ּה  ַלּמַ  ,"ּבָ
ים ְועֹוד ְבֵרי ְמפָֹרׁשִ ַמת ְמֵהיְמָנא ָהַרְעָיא ּדִ ה ִנׁשְ ינוּ  מׁשֶ ּבִ  ַרּבֵ , ָנׂשא זַֹהר[ י"ָלַרׁשְ

ף 'גֵחֶלק  יִלים"]: :קכד ּדַ ּכִ ׂשְ זַֹהר ַיְזִהירוּ  ְוַהּמַ ַהאי, ָהָרִקיַע  ּכְ יָלךְ  ִחּבּוָרא ּבְ , ּדִ
ִאיהוּ  אזֹוֲהָרא  ִמן, ַהּזַֹהר ֵסֶפר ּדְ ִאיּמָ ָאה ּדְ ׁשּוָבה, ִעּלָ ין, ּתְ ִאיּלֵ יֹון ָצִריךְ  לֹא ּבְ , ִנּסָ

ֲעִתיִדין ּוְבִגין ָרֵאל ּדַ י ֵמִאיָלָנא ְלִמְטַעם ִיׂשְ ַחּיֵ ִאיהוּ , ּדְ קּון, ַהּזַֹהר ֵסֶפר ַהאי ּדְ  ִיּפְ
י לּוָתא ִמן ּה ּבֵ ַרֲחֵמי ּגָ ְבֵרי ְוֵהם. 'ְוכוּ  "...ּבְ נוּ  מֹוֵרנוּ  ּדִ ָרֵאל ְקדֹוׁש  ְוַרּבֵ  ש"ָהַרׁשַ  ִיׂשְ
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ר א"זיע ה ָהַרב ִלְבנוֹ  ָמַסר ֲאׁשֶ ת ֶטֶרם א"זיע ִיְצָחק ִחְזִקּיָ ָמתוֹ  ֲעִלּיַ  ְלִגְנֵזי ִנׁשְ
ם. ְמרֹוִמים ְבֵרי נֹוְדעוּ  ּגַ ּמַ  ַהּדֹורֹות ַחְכֵמי ּדִ ה ֲעָלהּבַ ל ָהַרּבָ ּמּוד ׁשֶ ּזַֹהר ַהּלִ  ּבַ
דֹוׁש  ֵהם ן"ֵח  ְותֹוַרת ַהּקָ ּכּוךְ  ׁשֶ ָמה ּזִ ׁשָ י ְוָאְמרוּ , ַלּנְ ל ּכִ ָגה ּכָ ָ ּתֹוָרה ָהְראּוָיה ַהַהׂשּ  ּבַ

ִלּמּוד ַמְתִחיָלה דֹוׁש  ַהּזַֹהר ּבְ ְך  ְוַרק ּתֹוָרה ְוִסְתֵרי ַהּקָ מּוָעה ָיִביןַאַחר ּכָ ַמה ׁשְ  ּבְ
 ֶ הׁשּ ַגּלֶ ק ִהְרּבוּ  ְלִפיָכךְ . ּיְ ּזַֹהר ִלְקרֹא ְלַחּזֵ דֹוׁש  ּבַ ִגיְרָסא ַוֲאִפּלוּ  ַהּקָ י , ּבְ ְוַאף ַעל ּפִ

ּלֹא ָמתוֹ  ָיִבין ׁשֶ אי ִנׁשְ ַוּדַ ִבין ּבְ ֵהא ּוִבְלַבד, לוֹ  ּתָ ּיְ ִיְרַאת ׁשֶ ַמִים ּבְ ב ְוַטֲהַרת ׁשָ  ַהּלֵ
  .ְוַהּגּוף

ם  ֵ רּוְך ַהׁשּ נוּ ּוּבָ ַרְך ַה  ִזּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ד ִלְלמֹדׁשּ ֵסֶפר ּוְלַלּמֵ דֹוׁש  ַהּזַֹהר ּבְ ה ֶזה ַהּקָ ּמָ  ּכַ
ִנים ת מֹוָצֵאי ּוְבָכל, ַרּבֹות ׁשָ ּבָ  ֵמֲחֵמׁש  ְלַמְעָלה ִעם ְלִהְסּתֹוֵפף זֹוִכים ֹקֶדׁש  ׁשַ

ֵבית ְקבּוִעים לֹוְמִדים ֵמאֹות נוּ  ּבְ ִוד" ִמְדָרׁשֵ ֶלךְ  ּדָ ב "ַהּמֶ ַבדִמ , ּפָֹרת מֹוׁשָ  ּלְ
עּוֵרי ֵלילֹות ן"ֵח  ׁשִ בּוַע  ּבְ ָ ֲחבּוָרא ִמְנָהֵגנוּ  נֹוַדע עֹוד .ַהׁשּ א ּבַ יׁשָ ר ַקּדִ  ֲאׁשֶ

ִלים י ַעְצָמם ַעל ְמַקּבְ ָחְדׁשוֹ  ֹחֶדׁש  ִמּדֵ ף ִלּמּוד ּבְ ָכל ְליֹום ּדַ  ַהּזַֹהר ֶחְלֵקי ּבְ
דֹוׁש  יוֹ  ִסּיּום עֹוְרִכיםָלרֹאׁש ֹחֶדׁש  ּוְבָסמּוךְ  ַהּקָ ָנן ָטָבא ָמאּבְ  ְלַרּבָ

  .ְוַתְלִמיֵדיהֹון

בֹוד ּתֹוָרתֹו  ָזָכה ּוְכָבר ָהמֹון ְלָהִפיץּכְ יף סֹוֵבב "ַהּזַֹהר אֹור" ִסְפרוֹ  ֶאת ּבֶ  ּוַמּקִ
ֶפר ַמֲעַלת ַעל דֹוׁש  ַהּסֵ ּבִ  ּוַמֲעַלת, ַהּקָ ּמּוד ּוְזכּות א"זיע י"ָהַרׁשְ  ְועֹוד. ּבוֹ  ַהּלִ

יס ֶפר ֶאת ִהְדּפִ דֹוׁש ַה  ַהּסֵ ּקּוֵני" ּקָ קוֹ  ,"ַהּזַֹהר ּתִ ָס  ְוִחּלְ ָנה ְיֵמי ה"ִלׁשְ ָ  ְלַמַען ,ַהׁשּ
ף ְוַהּלֹוְמִדים ַהּגֹוְרִסים ּבוֹ  ֶיְהּגוּ  ָנה ָלֶהם ְוַיֲעֶלה ְליֹום ּדַ ִמיָמה ְלׁשָ  ֶאת ְוֵכן. ּתְ

רּוָכה ָיְזָמתוֹ  ִעידּוד ַהּבְ עּוֵרי ּבְ ּבִ  אֹור" ׁשִ דֹוׁש  ַהרַהּזֹ  ְלִלּמּוד "י"ָהַרׁשְ ָכל ַהּקָ  ּבְ
ּוב ָמקֹום ָהָיה ּוַמה, ְוִיׁשּ ֶ ִים ִלְפֵני ׁשּ ָחְדׁשַ עּוִרים 180- כְּ  ּכְ ה ָעָלה ,ׁשִ ּיֹום ְוִהְתַרּבָ  ּכַ
עּוִרים 550- ֵמ  ְלַמְעָלה ְלִמְנָין לוּ  ׁשִ ִהְתַקּבְ ָכל ׁשֶ ָבִרים. ָמקֹום ּבְ ְרְסִמים ְוַהּדְ  ִמְתּפַ

ֲעלֹוֵני ִקיםַה  "ַהּזַֹהר אֹור" ּבַ ִרים ְמַחּזְ ְ . ֶאָחד ַעם ִלְהיֹות ַהּלֹוְמִדים ֶאת ּוְמַקׁשּ
ה ה ָעָלה ְוַעּתָ ִלים ְלהֹוִסיף ְוִנְתַעּלָ יס ַחּיָ דֹוׁש  ַהּזַֹהר ַמֲהדּוַרת ּוְלַהְדּפִ  ְוַלֲהִפיצוֹ  ַהּקָ

ֲהמֹון ית ּבַ ָרֵאל ּבֵ   .ִיׂשְ

ֵרי" קֹד ִלי ׁשֹוֵמַע  ָאָדם ַאׁשְ ְלתֹוַתי ַעל ִלׁשְ ָבר. "יֹום יֹום ּדַ דֹול ּדָ  ְלַזּכֹות הּוא ּגָ
ים ּזַֹהר ָהַרּבִ דֹוׁש  ּבַ תוֹ , ַהּקָ ק ְוֶעְליֹוָנה ָרָמה ּוְסֻגּלָ ית ֲהמֹוֵני ְלָבבֹות ְלַחּזֵ  ּבֵ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ֵזרֹות ּוְלַבּטֵ ְרְסמוּ . ּגְ ְבֵרי ְוִנְתּפַ נוּ  מֹוֵרנוּ  ּדִ ל ְוַרּבֵ  ָהַרב ָהֱאלִֹהי ַהְמֻקּבָ
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ַכי ְר  ָמְרּדְ יׁשַ י, א"זיע ַעּבִ דֹוׁש  ַהּזַֹהר ִלּמּוד ּכִ ָלה ַהּקָ ָעה ְוַקּבָ ת ַאַחת ׁשָ ּבָ ׁשַ ָוה ּבְ  ׁשָ
ִנים 75 ְלִלּמּוד ימֹות ׁשָ דֹוׁש  ַהּזַֹהר" ּוִמְנַין! ַהחֹל ּבִ א  הּוא "ַהּקָ יַמְטִרּיָ  ּתֹוָרה"ּגִ
ן", "ֲחִביָבה ִוד ּבֶ יַח  ּדָ ל ַעל ֶעְליֹון' ה", "ִצְדֶקךָ  ְמׁשִ , "'ה ַחְסֵדי ְוִיְתּבֹוְננוּ ", "ָאֶרץָה  ּכָ

ה" ָנה ּוִבְפָרט. "ּכֹוְנֵנהוּ  ָיֵדינוּ  ּוַמֲעׂשֵ ָ ׁשּ ִמְנַין – ע"תש"ה – ַהּזוֹ  ּבַ  ַעל ָחָדׁש  אֹור" ּכְ
ים ְיׁשֹוְטטוּ . "ִצּיֹון ה ַרּבִ ַעת ְוִתְרּבֶ ִים ַהּדַ ּמַ ם ּכַ ים ַלּיָ ָכל ְמַכּסִ ְרּדֵ  ּבְ   .ַהּתֹוָרה ס"ּפַ

ְרי ְבָרא ְלַהאי ִנְמְטֵייּה  ֹוןְוַאּפִ א ּגַ יָרא ַרּבָ אֹון  ְוַיּקִ ה ּוִמְגּדֹול ָמעֹוזָהַרב ַהּגָ  ְמַזּכֵ
ים ר, ָהַרּבִ דֹולֹות ִלְפעֹל ַנְפׁשוֹ  ִאְוָתה ֲאׁשֶ יו ּוְנצּורֹות ּגְ דֹוׁש  ַהּזַֹהר קֶֹדׁש  ִמּזִ  ְלַעם ַהּקָ
ר ְוָאִמיָנא. ָקדֹוׁש  ֲא  ְלאֹוַרְיָתא ֵחיֵלּה  ִאיׁשַ רּבַ ם  ׁשֶ ֵ  ְמבָֹרךְ  ְלָבֵרךְ  ְוִהְננוּ . ִאּתוֹ ַהׁשּ
ֵחֶפץ ם  ׁשֶ ֵ ָידוֹ ַהׁשּ ֵרב. ִיְצַלח ּבְ תוֹ  ּתֵ ֻדּלָ יל חּוָצה ַמְעְינֹוָתיו ָיפּוצוּ , ּגְ ְרּדֵ  ְלַהְגּדִ  ס"ּפַ

  .ּוְלַהֲאִדיָרּה  ַהּתֹוָרה

ה נוּ  ְוִנְזּכֶ ּלָ א  ּכֻ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ לּבְ ּכָ א ְלָהִקים ֵהאיְ  ִלּמּוֵדינוּ  ׁשֶ ִכיְנּתָ לּוָתא ׁשְ  ִמּגָ
ָקרֹוב ִנים ֵאם, ּבְ ֵמָחה ַהּבָ ְמֵהָרה, ׂשְ ָיֵמינוּ  ּבִ   .ָאֵמן ּבְ

ת ִבְרּכַ   :ַהּתֹוָרה ּבְ
ַכי ִיְצָחִקי   ַהחֹוֶנה ּפֹה ּפֹוָרת – ַאְבָרָהם ָמְרּדְ

רֹות ַהזֹוַהר  –ֵסֶפר ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר ִמ ( ֶרת  - ִאּגְ   )'דִאּגֶ

 



והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

בו נלקט מדעתם והשקפתם של גדולי ישראל
על לימוד הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת

גדולי ישראל
והזוהר

וה גמדעתם של שקפשקפתם

שבט שנת תש”ע לפ”ק - עיה”ק בית שמש תובב”א

ע‘יר ו‘קדיש מ‘ן ש‘מיא נ‘חית - כ‘י ל‘א תש-כ‘ח מפ‘י זרע‘ו



  

ıַמִים ָוָאֶר ה ׁשָ ם עֹוׂשֵ ֵ   ֶעְזִרי ֵמִעם ַהׁשּ

  ֵסֶפר
בִּ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ   י"ַהׁשְ
ה   ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ

יֹום  – ל ַרֲחִמיםג "יּבְ   – ִמּדֹות ׁשֶ

ּפ    א"תשעּוִרים ֶעֶרב יֹום ַהּכִ
ִמי ַפע רּוָחִני ְוַגׁשְ   ִלְזּכֹות ְלׁשֶ

ַמִים א  ּוְלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ׁשָ ּנָ רּות ְלּתַ ַעל ְיֵדי ִהְתַחּבְ
ר יֹוָחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ   ע"זיָהֱאלַֹקי ַרּבִ

ִליָט ר "ַאְדמוֹ ק "ִמכָ    א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ְעָיה ָהאְלִמיןד "בביהמ ֶמׁש  – ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ׁשֶ   ּבֵ

  

  "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי"ֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי י
ֶמׁש תובב"בעיה ית ׁשֶ   א"ק ּבֵ

ֵרי  ׁשְ  ק"לפ א"תשעּתִ



  

  

בִּ  – ל ָהַרׁשְ דֹולֹות ׁשֶ   – י"ַהַהְבָטחֹות ַהּגְ
רּוָמה קכ( ֹזַהר ּתְ   :)ח"ּבְ

ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :א"זיעָאַמר ַרּבִ
ַמִים ָוָאֶרץ יםשֶׁ , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ   ּכָ

דֹושׁ [ ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהּקָ   ]ּבַ
לֹׁש ַמעֲ  ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, לֹותִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ ֶ   ַמה ׁשּ

ָעה .א   .ּכֹוֶפה ֶאת ַמְלכּות ָהִרׁשְ
ַרְך  .ב ם ִיְתּבָ ֵ ה ַנַחת רּוַח ְוִעּלּוי ְלַהׁשּ  .עֹוׂשֶ

ּלֹא ֵיָחֵרב .ג ל ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹום, ַמֲעִמיד ֶאת ּכָ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

בִּ   :י"ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ
ִנים ְל  .א  .ָבָניוזֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ

ה .ב עֹוָלם ַהּזֶ ירּות ּבָ  .זֹוֶכה ַלֲעׁשִ

א .ג  .זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ

יק ּוְלָהַרע לֹו  .ד כֹול ְלַהּזִ ּיָ  .ֵאין ׁשּום ֶאָחד ׁשֶ

ן ֵעֶדן .ה ֲעֵרי ּגַ ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו  – ִנְכַנס ִלׁשְ  .ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ

ָכל ִעְנָי  .ו ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַפע ּבְ יִעים ָעָליו ׁשֶ ּפִ ל ַהּדֹורֹותַמׁשְ  .ִנים לֹו ּוְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ

ּבִ  .ז רּוְך הּוא ְוָהַרׁשְ דֹוׁש ּבָ ֶהם ַאְבָרָהם י "ַהּקָ ֵרְך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ְמָבְרִכים אֹוָתם ּבְ
ם הּוא , ָאִבינוּ  ּגַ ָלם ֶאת ִקֵרב ׁשֶ רּוְך הּואּכֻ דֹוׁש ּבָ  .ְלַהּקָ

רּוְך הּוא קֹוֵר  .ח דֹוׁש ּבָ ים אֹותֹו ַהּקָ ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ּוְמַלּוִ ְוִנְכַנס , א ְלַאְרּבַ
נּוִזים  ְבִעים עֹוָלמֹות ּגְ א (ְלׁשִ יַמְטִרּיָ ֶהם ׁשּום ָאָדם ַאֵחר , ")סֹוד"ּגִ ּלֹא זֹוֶכה ּבָ  –ׁשֶ

 .ּוְמֻיָחִדים ַרק לֹו 
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  ֵסֶפר
עֹות  ּפָ בִּ ַהׁשְ    י"ָהַרׁשְ
  

ה   ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ
ּפּוִרים    א"תשעֶעֶרב יֹום ַהּכִ

ל ַרֲחִמיםג "י   ִמּדֹות ׁשֶ

ִליָט ר "ַאְדמוֹ ק "ִמכָ    א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ְעָיה ָהאְלִמיןֲעֶטֶרת יְ ד "בביהמ ֶמׁש  – ׁשַ ית ׁשֶ   ּבֵ

ִמי  ַפע רּוָחִני ְוַגׁשְ ַמִיםּוְלעֹוֵרר ִלְזּכֹות ְלׁשֶ ַעל ְיֵדי  ַרֲחֵמי ׁשָ
ר יֹוָחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלַֹקי ַרּבִ ּנָ רּות ְלּתַ   ע"זיִהְתַחּבְ

ִאים רּוִכיםּבְ  ם ַהּבָ ׁשֵ  'ה ּבְ

ְרׁשּות אֹוִנים ּבִ ִנים ַהּגְ ּדִ  ָהַרּבָ ִליָט  יִקיםַהּצַ ים ַהְמָקְרִבים  ,א"ׁשְ י ָהַרּבִ ּוְמַזּכֵ
ַמִים ָ ׁשּ ּבַ ָרֵאל ְלָאִבינּו ׁשֶ ֵני ִיׂשְ נּו ֶאת , ֲעֵליֶהם ִיְחיוּ ' ה ֶאת ַאֵחינּו ּבְ ִאְרּגְ ִקּבּוץ ַה ׁשֶ

ה ָהל לכָּ ּוִבְרׁשּות , ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ה ַהּקָ ָעִמים ַוְיָבֵר ' היֹוֵסף , ַהּזֶ ְך ֲעֵליֶכם ֶאֶלף ּפְ
ר ָלֶכם ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ   .ָאֵמן, ֶאְתֶכם ּכַ

ֵמ ֲאַנְח  ים ׁשְ ה ַהּיֹוֵצא נּו ְמַיֲחִלים ּוְמַצּפִ דֹול ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ם ַהּגָ ֵ ִקידּוש ַהׁשּ
ּבּוץ  הֵמַהּקִ דֹוׁש ַהּזֶ ה ְלּבִ  ,ַהּקָ תִנְזּכֶ ְנפֹות " :ְרּכַ ע ּכַ ֵצנּו ַיַחד ְמֵהָרה ֵמַאְרּבַ ְוַקּבְ

יַח ִצְדֵקינּו  ,"נוּ ָהָאֶרץ ְלַאְרצֵ  ִביַאת ָמׁשִ   .א"בבּבְ
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ָאבֹות  ָנה ּבְ ִמׁשְ תּוב ּבְ ֶרק ג א(ּכָ ל , ֲעַקְבָיא ֶבן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר: ")ּפֶ ּכֵ ִהְסּתַ
ה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה ה ְדָבִרים ְוֵאין ַאּתָ לׁשָ ׁשְ ע. ּבִ אָת , ּדַ ה הֹוֵלךְ , ֵמַאִין ּבָ , ּוְלָאן ַאּתָ

ה ָע  ּבֹוןְוִלְפֵני ִמי ַאּתָ ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ רּוְך , ִתיד ִלּתֵ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ
  ".הּוא

ים ַמה ָפְרׁשִ ין  ׁשֹוֲאִלים ַהּמְ ּבֹוןוֶזה ּדִ ין ֶזה ַעל ? ַמה ֶזה ֶחׁשְ ּוְמָבֲאִרים ּדִ
ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות  ּבֹון ֶזה ַעל ְזַמן ָהֲעֵבָרה ׁשֶ ְצָוה ָהֲעֵבָרה ְוֶחׁשְ   .ּתֹוָרהְוִלְלמֹד ּמִ

ְבֵרי  ים"ֲחזַ ְידּוִעים ּדִ דֹוׁשִ ף פ(: ל ַהּקְ ְרָאה  )ב"ו ע"יֹוָמא ּדַ ׁשּוָבה ִמּיִ ַעל ְיֵדי ּתְ
ָגגֹות ׁשְ ים לֹו ּכִ ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ְזדֹונֹות ַנֲעׂשֹות לֹו זָ , ְזדֹונֹות ַנֲעׂשִ . ֻכּיֹותְוַעל ְיֵדי ּתְ

ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבהְוָהֵעָצה ַהְיִחיָדה ְלִהנָּ  ּבֹון ִהיא ּתְ ְוֶאָחד ִמיסֹוֵדי , ֵצל ֵמַהֶחׁשְ
ָלה ֶלָעִתיד ׁשּוָבה ֶזה ַקּבָ   .ַהּתְ

ן!!! מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ר ְלַתּקֵ ָעה ַאַחת ִלְמאֹות , ֵאיְך ֶאְפׁשָ ר ַלֲהפְֹך ׁשָ ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ
ל ּתֹוָרה עֹות ׁשֶ ׁשוּ ? ִמְליֹוֵני ׁשָ ה ּתְ ְתַרּצֶ ה ּתִ ּוַמה ? ָבֵתנּו ִלְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבהּוַבּמֶ

ּבֹון ִדין ְוֶחׁשְ ֵדי ִלְזּכֹות ּבְ ל ַעל ַעְצֵמנּו ּכְ ַקּבֵ   ? ּנְ

ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון" ּבָ ּבֹון ּתִ ִלים ּבֹאּו ֶחׁשְ ן יֹאְמרּו ַהּמׁשְ י " :"ַעל ּכֵ ּכִ
ְרַית ִסיחֹן ָאְכָלה ָע  ּבֹון ֶלָהָבה ִמּקִ מֹות ַאְרנֹןֵאׁש ָיְצָאה ֵמֶחׁשְ ֲעֵלי ּבָ  :"ר מֹוָאב ּבַ

ר כ( ְדּבָ ּמִ ְתָרא , )ח"כ- ז"כ –א "ּבַ ָבא ּבַ ָמָרא ּבָ ף ע(ּוַבּגְ ר ַנְחָמן "א: )ב"ח ע"ּדַ מּוֵאל ּבַ ר ׁשְ
ְכִתיב "א ִליםר יֹוָחָנן ַמאי ּדִ ן יֹאְמרּו ַהּמֹׁשְ ִלים ' ְוגוֹ  ַעל ּכֵ ִלים ֵאּלּו ַהּמֹוׁשְ ַהּמֹׁשְ

ִיְצָרם  ּבֹון ּבֹואוּ ּבְ ָכָרּה  ֶחׁשְ ֶנֶגד ׂשְ ל עֹוָלם ֶהְפֵסד ִמְצָוה ּכְ ּבֹונֹו ׁשֶ ב ֶחׁשְ ֵ  אּבֹואּו ּוְנַחׁשּ
 

ַלִים עיה ]א[ ירּוׁשָ ר ּבִ א ֶמֶלךְ : ק"ִסּפּור ִמּסֹוֵחר ְיהּוִדי ֻמּכָ ּסֵ ן ִאיׁש ַחי ְוַהּכִ ְבֵרי ַהּבֶ ּנֹוַדע לֹו ּדִ ׁשֶ ל ֶאת , ּכְ ִנּצֵ

ת ַאחַ  ּבָ ׁשַ עֹות ּבְ ׁש ׁשָ ךְ  .תְזַמּנֹו ְוָלַמד ׁשֵ ר ִלי ַעל ּכָ ְמָחה. ְוִסּפֵ ׂשִ ּלֹוְמִדים ּבְ ׁשֶ ּכְ י לֹו ׁשֶ ָנה, ָאַמְרּתִ ֶוה ִמְליֹון ׁשָ , ֶזה ׁשָ

י ָהִייִתי לֹוֵמד , ָעָנה ִלי ת 13לּו ָיַדְעּתִ ּבָ ׁשַ עֹות זַֹהר ּבְ   .ׁשָ

ֶסף ְוָזָהב ּבֹונֹות ַעל ּכֶ ה ֶחׁשְ עֹוׂשֶ ל סֹוֵחר ׁשֶ יַע כְּ , ּבֹואּו ּוְראּו מֹחֹו ׁשֶ כֹול ְלַהּגִ ּיָ ֵאּלּו ׁשֶ ּבֹונֹות ּכָ ֹוֵמַע ֶחׁשְ ׁשּ ׁשֶ

זוֹ  דֹוָלה ּכָ ירּות ּגְ סּוק , ַלֲעׁשִ ַעְצמֹו ֶאת ַהּפָ יָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף"ּוְמַקּיֵם ּבְ ר ". טֹוב ִלי ּתֹוַרת ּפִ ְוַעל ֶזה ֶאְפׁשָ

ְבֵרי ָחזָ  ֶכת ָאבֹות"ְלַהְמִליץ ּדִ ַמּסֶ ים ּבְ דֹוׁשִ ֶרק ד( ל ַהּקְ ָנהא' ּפֶ ן זֹוָמא אֹוֵמר: )'ִמׁשְ ֶחְלקוֹ ... ּבֶ ֵמַח ּבְ ָ יר ַהׂשּ , ֵאיֶזהּו ָעׁשִ

ֱאַמר  ּנֶ ים קכח(ׁשֶ ִהּלִ ֶריָך ְוטֹוב ָלךְ , )ּתְ י ֹתאֵכל ַאׁשְ יָך ּכִ ּפֶ ֶריךָ . ְיִגיַע ּכַ עֹוָלם ַהזֶּה, ַאׁשְ א, וטֹוב ָלךְ . ּבָ   .ָלעֹוָלם ַהּבָ

ִלים בְּ  ּלְ תֹוָרֶתךָ : "ָכל יֹוםְוָאנּו ִמְתּפַ ֵחֶלק ְוִלּמּוד , "ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ֵמַח ּבְ ָ ׂשּ י ֶזה ׁשֶ יר ָהֲאִמּתִ ּוִמיהּו ֶהָעׁשִ

ֶאֶלף יל ֶאת ּתֹוָרתֹו ּבְ ְבֵרי ָהֲאִר , ַהּתֹוָרה ּוְבֶזה ַמְכּפִ ר ֲעבֹוַדת ה"ְוָידּוַע ּדִ ִעּקַ ְמָחה' י ַהַחי ׁשֶ ׂשִ ְוַעל , ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ

ַמּיָא ָיָדהּ  ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ גֹות ּבְ ָ ֲעלֹות ְוַהַהׂשּ   .זֹוִכים ְלָכל ַהּמַ
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ֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה  ַכר ֲעֵבָרה ּכְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן .ּוׂשְ ּבָ ן ּתִ ה ּכֵ ה עֹוׂשֶ עֹוָלם  ,ִאם ַאּתָ ֶנה ּבָ ּבָ ּתִ
א ה ְוִתּכֹוֵנן ָלעֹוָלם ַהּבָ   . ל"עכ, ַהּזֶ

א לֹא ָחַרב ָהעוֹ  ָרֵאל ֶאּלָ ל ּתֹוָרה ְולֹא ָחְרָבה ֶאֶרץ ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ִפׁשְ א ּבְ ָלם ֶאּלָ
ל ּתֹוָרה ָעּה ׁשֶ ׁשְ ֵני ּפִ ָעּה , ִמּפְ ׁשְ ֵני ּפִ א ִמּפְ ָרֵאל ֵאיָנן ֶאּלָ אֹות ַעל ִיׂשְ רֹות ַהּבָ ְוָכל ַהּצָ

ל זֹאת ע ַיֲעקֹב ּכָ ֶפׁשַ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ל ּתֹוָרה ׁשֶ הּו זּוָטא (...  )'פסוק ה' מיכה פרק א( ׁשֶ , א"פֵאִלּיָ

ַמן  )'ר אות ה"מחב י כֹוחֹו ָלצּוד ַהּזְ ָכל ַמֲאַמּצֵ אֹד ּבְ ל ּמְ ּדֵ ּתַ ן ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהׁשְ ְוַעל ּכֵ
יל ֲאָבִנים  ּצִ מֹו ַהּמַ ר לֹו ּכְ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ׁשֶ ּתֹוָרה ּבְ ה ְוַלֲעסֹק ּבֹו ּבַ ֵמַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ל ָיםטֹובֹות ּוַמְרגָּ  ז ָרב ּוְמתּוִקים ש "וכמ, ִלּיֹות ִמזּוטֹו ׁשֶ ָהב ּוִמּפַ ֱחָמִדים ִמּזָ ַהּנֶ
ַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפים ים ִסיָמן (, )א"י, ט"תהילים פרק י(, ִמּדְ ף ַהַחּיִ   )א"סקיו "קנּכַ

ָעה ר ּדֵ רֹאׁשֹו ַוֲעַדִין ּבַ ֵעיָניו ּבְ ל ִמי ׁשֶ ן ּכָ ִאיַלן ָירּוץ ְוַיְחטֹף ְוֹיאַחז , ַעל ּכֵ ּבְ
ים ּיִ ים ָהֲאִמּתִ   .ַהַחּיִ

ים ף ַהַחּיִ ַתב ַהּכַ ּלֹא ְיֵהא ָעָקר : )ב"סקיה "קנ' סי( ּכָ ְרָיּה ְוִרְבָיה ׁשֶ ִמְצָוה ּפִ
ֵאינֹו מֹוִליד ְוָאְמרּו ֲחזַ  ְכלֹו ׁשֶ ׂשִ ָכל , ּוְדָלא מֹוִסיף ָיַסףל "ּבְ ׁש ּבְ ַחּדֵ ּיְ ְוָצִריְך ׁשֶ

ׁש ִמּקַ  ּלֹא ִחּדֵ ָנאיֹום ַמה ׁשֶ א, ְדַמת ּדְ ם אֹור ( ּוָבֶזה ָיִאירּו ָיָמיו ְלעֹוָלם ַהּבָ ׁשֵ ּבְ

יִקים אֹות  ן ַחי , )ג"יַצּדִ ִטים( ע"זיְוָכַתב ָמָרָנא ַהּבֶ ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ים ּפָ רּוׁשִ ִאם ֲאדֹוָניו ה "ד ֵחֶלק ּדְ

ן לוֹ  י ִח : ל"ְוז, )ִיּתֵ ר ִנְקָרִא ּכִ ְסּתָ ֵחֶלק ַהּנִ י ּתֹוָרה ּבְ י ּתֹוָרה ּדּוׁשֵ ִנים ְוִחּדּוׁשֵ ים ּבָ
נֹות ְגֶלה ִנְקָרִאים ּבָ ֵחֶלק ַהּנִ ֵדי . ל"ַעכַּ , ּבְ ים ְדּכְ דֹוׁשִ ְבֵריֶהם ַהּקְ ְויֹוֵצא ְלִפי ּדִ

ר  ִנְסּתָ ְגֶלה ְוַגם ּבְ ּנִ ם ּבַ ׁש ּגַ ב ְלַחּדֵ ּתֹוָרה ַחּיָ ה ּבַ ְרָיּה ּוְרִבּיָ ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ּפִ
יִת     .י ְוָיָצאִתי ְיֵדי חֹוָבִתיּוִמי יֹאַמר ִזּכִ

ף ( ק"ובזוה ַלח ְלָך ּדַ ת ׁשְ ָרׁשַ ים  )א"ג ע"קעּפָ ׁש ִחּדּוׁשִ ב ְלַחּדֵ ל ְיהּוִדי ַחּיָ ּכָ תּוב ׁשֶ ּכָ
ת קֹוֶדׁש  ּבָ ׁשַ ּבָ , ּבְ הה "ְוַהּקָ ׁשָ ָמה ַמה ִחּדְ ׁשָ ה ְוִאם לֹא , ׁשֹוֵאל ַלּנְ ׁשָ ִנְמֵצאת ִחּדְ
דֹוָלה ה ּגְ בּוׁשָ   .ּבְ

אפֹו ַר ק "הגה י ֱאִליֶעֶזר ּפָ ֶלא יֹוֵעץע "זיּבִ ּפֶ ַתב, )ֶעֶרְך ִחּדּוׁש ( ּבַ ַרק : ּכָ
ָכל כּ  ֲעמֹל ּבְ ּיַ נַ ׁשֶ ּתַ ָהְיינּו ְלַהְקׁשֹות ּוְלָתֵרץ ּבַ י ּתֹוָרה ּדְ ׁש ִחּדּוׁשֵ ך "ֹוחֹו ְלַחּדֵ

ַפְרֶד ס "ובש ים ּבְ רּוׁשִ נַ ס "אֹו ְלָפֵרׁש ּפֵ ַת כ "ְוַאַח . ס"ְוׁשַ ך "ַעל ּתַ ְוַגם : בּכָ
ים  ׁש ִחּדּוׁשִ ִאילּו ִחּדֵ ֵאין ֵמִבין ָחׁשּוב לֹו ּכְ דֹוׁש ַאף ּבְ יּמּוד ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ ּלִ
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ם ק "ָהְרֵאָת ָלַדַעת ְדַהלֹוֵמד זֹוַה . ל"ַעכַּ  י ּתֹוָרה ּגַ יֹוֵצא ְיֵדי חֹוַבת ִחּדּוׁשֵ
ְרֵד  ָכל ַהּפַ יִּ , ס"ּבְ ים ֲאִמּתִ ַווְדַאי ִחּדּוׁשִ ָמּה ים ְוּת ְוֶזהּו ּבְ    .ֹוָרה ִלׁשְ

הּוִדי ֶאָחד ָיכֹול ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהזַֹּהר  - !!! ּבֹוןׁשְ ּבֹואּו חֶ  ּיְ ַמה ׁשֶ
ת ֹקֶדׁש  ּבָ ׁשַ ימֹות ַהחֹול ּוֵבין ּבְ ין ּבִ   ּבֵ

ָעה  ל ׁשָ ּה ׁשֶ   ֶעְרּכָ

ל ּתֹוָרה ַהנִּ  ּה ׁשֶ ְבָחּה ְוֶעְרּכָ ׁשִ ֵני זֹו ַרּבֹוֵתינּו ִהְפִליגּו ּבְ תֹות ַעל ּפְ ּבָ ׁשַ ְלֶמֶדת ּבְ
ימֹות ַהחֹל ְלֶמֶדת ּבִ ת , ַהּנִ ָרׁשַ דֹוׁש סֹוף ּפָ ְלׁשֹון ַהּזַֹהר ַהּקָ ַלח"ּכִ ָאה  –" ְלךָ -ׁשְ ַזּכָ

אֹוַרְיָתא ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָכל ִאינּון ּדְ ָאר יֹוִמין, חּוַלֵקיהֹון ּדְ ְ א ִמׁשּ ּתָ ּבְ ׁשַ   ".יֹוָמא ּדְ

ִסְפרֹו , ַהּטֹוב ַח "ָמָרָנא ָהֵרי ן ִאיׁש ַחי"ּבְ ה "ּבֶ ִנּיָ ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ָרׁשַ , ּפָ
ַתב ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  ִלים : ּכָ ֻקּבָ ְתבּו ַהּמְ ה ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה : ל"זַ ּכָ ָגדֹול ּפַֹעל ֲהַנֲעׂשֶ ּדְ

ת ּבָ יֹום ׁשַ ל ְיֵמ , ּבְ ה ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה ׁשֶ ָעִמים יֹוֵתר ִמן ֲהַנֲעׂשֶ  .י ַהחֹולֶאֶלף ּפְ
י ַמֲאַמר ֲחזַ  :ּוֵבאּורוֹ . ק"עכל ּבָ , ל"ַעל ּפִ ל ַהּקָ ִניםה "ְדיֹומֹו ׁשֶ י , ֶאֶלף ׁשָ ֱאַמר ּכִ ּנֶ ׁשֶ

יֹום ֶאְתמֹול ְוגוֹ  ֵעיֶניָך ּכְ ִנים ּבְ א  –' ֶאֶלף ׁשָ ת קֹוֶדׁש ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ ּבָ  –ְוׁשַ
ּבָ , זֹאת אֹוֶמֶרת ל ַהּקָ יֹומֹו ׁשֶ ל ִאם כֵּ . ה"ּכְ ל יֹומֹו ׁשֶ ֵעֶרְך ׁשֶ ת קֹוֶדׁש ַהּכֹל ּבְ ּבָ ׁשַ ן ּבְ

הת "ַהֶשיִ  ן ,ְוִיְתַעּלֶ ר ַעל ּכֵ ת קֹוֶדׁש , ֲאׁשֶ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ה ְקדֹוׁשָ ֻעּלָ ל ּפְ , עֹוֶלה ֶאֶלף ָידֹות, ּכָ
  .)צא חן במדברמ(. ְלֵעֶרְך ְיֵמי ַהחֹול

י  ְרַעּבִ ַכי ׁשַ נּו ָמְרּדְ ַע ע "זיַרּבֵ א ּפַ ּטֵ ָאְזֵני ְמקָֹרָביו ְוָאַמרִהְתּבַ ָעה : "ם ּבְ ׁשָ
ת ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ט ּבְ ׁשָ ֶרְך ַהּפְ ל ִלּמּוד ּתֹוָרה ַעל ּדֶ ֵלָמה , ׁשֶ ָנה ׁשְ ָוה ְלִלּמּוד ׁשָ ׁשָ

יֹום חֹל יֹום חֹל .ּבְ ָלה ּבְ ל ִלּמּוד זַֹהר ְוַקּבָ ָעה ַאַחת ׁשֶ ל ִלּמּוד , ְוׁשָ ָנה ׁשֶ מֹו ׁשָ ִהיא ּכְ
יֹום  ט ּבְ ׁשָ ָוה ְלִלּמּוד . חֹלּפְ ָעה ׁשָ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ת ּבְ ּבָ יֹום ׁשַ ָלה ְוזַֹהר ּבְ ּבָ ְוִלּמּוד ַהּקַ

ימֹות ַהחֹל ָנה ּבִ ְבִעים ְוָחֵמׁש ׁשָ ים ק "הגהּוָפַסק  ב".ׁשִ ף ַהַחּיִ , )ב"סקיה "קנ(ַהּכַ
 

ָנה: ר"רשהערה מאת  ]ב[ ׁשְ ה ֶאת ִלּמּוד ַהּמִ ׁשֹון ַהזַֹּהר ַהְמַדּמֶ נּו ִיְמָצא ַהּקֹוֵרא ִמּלְ  ַוֲהָבָנה ְלִדְבֵרי ַרּבֵ

ָחִציר ּוְכֶתֶבן ֵאֶצל סֹודֹות ַהּתֹוָרה פָ , ּכְ ר ּבְ ְזּכַ ת ְוַכּנִ ֵצא"ָרׁשַ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא " ַוּיֵ ף עה(ּבְ ֶבן " :)ּדַ ָאְכִלין ּתֶ ַווי ְלִאינּון ּדְ

אֹוַרְיָתא ִסְתֵרי ּדְ אֹוַרְיָתא ְוָלא ָיְדִעין ּבְ ים ִויטָ ". ּבְ ָמתֹו לְ אְועֹוד ֵהִביא מֹוֵרנּו ָהַרב ַחּיִ ַהְקּדָ מֹות"ל ּבְ ַער ַהַהְקּדָ , "ׁשַ

ָלהְלׁשֹונֹות ּוְמקֹורֹות ׁשוֹ  ּבָ ת ּתֹוַרת ַהּקַ ין ְלֻעּמַ ְפָחה ּוְקִליּפִ ְגֶלה ׁשִ ּקֹוְרִאים ְלִלּמּוד ַהּנִ   .ִנים ׁשֶ
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ָלה ּבָ ב ְלִלּמּוד ַהּקַ ִלּמּוד ַהזֹוַהר ֵיָחׁשֵ ֶלא יֹוֵעץ . ּדְ ַוֲאִפילּו ִאי לֹא  :ל"וזְוָכַתב ַהּפֶ
ּבָ  ה הּוא ָחׁשּוב ִלְפֵני ַהּקָ ִגיאֹות ַהְרּבֵ ִדְכִתיב ה "ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ ּכְ

  . ל"ַעכַּ , ְוִדּלּוגֹו ָעַלי ַאֲהָבהל "ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה ּוֵפְרׁשּו ֲחזַ 

ָקְדׁשֹו ַמַה  ר ּבְ ּבֵ ַעל ֵעיֵנינּו ֵמאֹור ע "זיבּוַזְגלֹו ש "רּוְכָבר ּדִ א ֶמֶלךְ "ּבַ ּסֵ " ַהּכִ
ט ׁשָ ל ִלּמּוד ַהּפְ ָנה ׁשֶ ָעה ֶאָחת ְלֵעֶרְך ׁשָ דֹוׁש עֹוֶלה ׁשָ ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ  ,ּדְ

ים  ַכף ַהַחּיִ ָסקֹו ּבְ יה "קנִסיָמן (ְוהּוָבא ּפְ ּקּון מ(" ִכֵסא ֶמֶלךְ "ַה : ל"זו, )ב"ַסּקַ י  :)ג"ּתִ ּכִ
דֹוׁש  ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ִגיְרָסא ּבְ ה , ּבְ ן ִאם ִיְזּכֶ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ

רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ָעה , ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו ּפֵ ׁשָ ּקּון ְלַמְעָלה ּבְ ה ּבֹו ּתִ ַיֲעׂשֶ
ִמיָמה ָנה ּתְ ט ׁשָ ׁשָ ִלּמּוד ַהּפְ ה ּבְ ּלֹא ַיֲעׂשֶ ֶ הּוא ּבֶ , ַאַחת ַמה ׁשּ ן ּוֻמְבָטח לֹו ׁשֶ

א ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכָלא ּדְ א ִמּבְ ִבים , עֹוָלם ַהּבָ ֶלְך ַהּיֹוׁשְ ֵני ַהּמֶ ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ּפְ
ְרִקיָעא ַמְלכּוָתא ּדִ    .ִראׁשֹוָנה ּבְ

ִתּקּון ל ם ּבְ ַתב' ּגַ א ֶמֶלךְ ( ּכָ ּסֵ ְלִמיד : ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ , )ַהּכִ דֹול ִחּיּוב ַעל ּתַ ה ּגָ ּמָ ּכַ
ָלה ְוגֹוֵרם אֶֹרְך  .ָלהָחָכם ִלְלמֹד ַקּבָ  דֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקּבָ ה ּגָ ּמָ ם ּכַ ְוָעְנׁשָ

ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ֻאּלָ ִבים ַהּגְ י ֵהם ְמַעּכְ לּוָתא ּכִ ִלּמּוד , ּגָ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ה ּבְ י ַיֲעׂשֶ ּכִ
ֵטי ַה  ְפׁשָ ִלּמּוד ֹחֶדׁש ָיִמים ּבִ ה ּבְ ּלֹא ַנֲעׂשֶ ֶ ָלה ַמה ׁשּ ּבָ דֹול ּכָֹחּה , ּתֹוָרהַהּקַ י ּגָ ּכִ

ה ֻאּלָ    .ְלָקֵרב ַהּגְ

י ָנָתן  ַרּבִ ָאבֹות ּדְ ֶרק ג(ְוִאיָתא ּבְ ָנה ו' ּפֶ ָעִמים , )'ִמׁשְ ָאה ּפְ ַצַער ִמּמֵ ַעם ַאַחת ּבְ ּפַ
ַצַער ּלֹא ּבְ ב ְלִיּסּוִרים, גׁשֶ ֶצר ֶנְחׁשָ ת ַהּיֵ ִביׁשַ ְמעוֹ , ְוַגם ַצַער ּכְ ַיְלקּוט ׁשִ ִני ְוִאיָתא ּבְ

ֶרק ב ( ַאף : )ֶרֶמז תתקסח - ֹקֶהֶלת ּפֶ י ּבְ ַמְדּתִ ּלָ א ּתֹוָרה ׁשֶ ּפָ ר ּפָ י ֲחִניָנא ּבַ ָאַמר ַרּבִ
  .ִנְתַקְייָמה ִלי

 

וידוע דאיתא באבות דרבי נתן דפעם אחת : פרק א -ספר צפית לישועה כתב החפץ חיים ב ]ג[

ועבודת השם יתברך כעת היא טהורה ונקיה שאין בה מטרה , בצער שקול ממאה פעמים שלא בצער

י בסנהדרין צז "פרש(, ר וסר מרע משתולל על הבריות"כי אדרבא נתקיים בנו בעוה, בוד או שאר פניותלכ

ויש . ימאסו אצל כמה סוגי אנשים' ויראי ה, )היינו משתולל לשון שטות, ב כל העולם אומרין עליו שוטה הוא"א ע"ע

ליהם לחיות חיי עוני מקבלים ע, אנשים אשר בשביל לעשות את בניהם יהודים כשרים כדת התורה

ואינם . 'ומשארית עמלם יפרישו שכר למלמדים ומורים שיחזקו בניהם בתורת ה, ודוחק כל ימיהם

מהגרים ממקומם למרות עוניים ודוחקם למקומות הרחוקים שהפרנסה מצויה יותר בשביל חינוך בניהם 

  . בכל לב ונפש' בודאי נוכל לומר דנחשב זה תשובה לה, לתורה ויראה



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ ח  י"ַהׁשְ

א ֶמֶלְך  ּסֵ ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַהּכִ ְדַהלֹוֵמד : ע”ַהּטֹוב זיח "והריָהעֹוֶלה ִמּדִ
ת קֹוֶדׁש  ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ָעה ּזַֹהר ַהּקָ לֹוֵמ , ׁשָ יֹום חֹולּכְ ט ּבְ ׁשָ ָנה ּפְ ּוְלִפי  .ד ֶאֶלף ׁשָ

ת קֹוֶדׁש , ֶזה ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ עֹות ּזַֹהר ַהּקָ ׁש ׁשָ ה ִלְלמֹד ׁשֵ ְזּכֶ ָכה , ִאם ּיִ ּזָ ֲהֵרי ׁשֶ
ִריָאה ית ַאְלִפין ְיֵמי ַהּבְ ל ַהׁשִ ן ּכָ ַעל . ְלַתּקֵ ל ּבַ ְך ִחּדּוׁשֹו ׁשֶ ּוְבנֹוָסף ַעל ּכָ

יִקים  ְמָחה(אֹוְרחֹות ַצּדִ ִ ַער ַהׂשּ ָבֵאר )ׁשַ ִלּמּוד : ַהּמְ ְמָחה  )ְוָכל ִמְצָוה(ּדְ ׂשִ ה ּבְ ֲהַנֲעׂשֶ
פּול ֶאֶלף ְמָחה , ֶעְרּכֹו ּכָ ת קֹוֶדׁש ּוְבׂשִ ּבָ ׁשַ ר ְיהּוִדי לֹוֵמד ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ יֹוֵצא ׁשֶ

ּבִ  דֹוׁש " –י "ּתֹוַרת ָהַרׁשְ ל" ַהּזַֹהר ַהּקָ ָעה ַאַחת ְלֵעֶרְך ׁשֶ ׁשָ ִמְליֹון  עֹוֶלה ּבְ
ָנה יֵמי ַהחֹול( ,ׁשָ ט ּבִ ׁשָ פּול ֵמָאה. )ִלּמּוד ּפְ יּמּוד זֹוַהר , ּוְבִיּסּוִרים ּכָ ַסְך ַהּכֹל ּלִ

ָנה ּתֹוָרה וֶוה ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ דֹוׁש ׁשָ ה ַאַחת !!!!! ַהּקָ ִנּיָ ' כּוׁשְ
ָנה ּתֹוָרה 28.000 תֵצא ַוֲחׁשֹב ְבִלימּוד ַהזֹוַה . ׁשָ ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ה , ר ַהּקָ ִנּיָ ָכל ׁשְ ּבְ

סּוק  ם ֶאת ַהּפָ רּוְך הּוא ּוְמַקּיֵ דֹוׁש ּבָ ַח ֶאת ַהּקָ ּמֵ ה ְמׂשַ ל ָנא "ַאּתָ ה ִיְגּדַ ְוַעּתָ
  ".'ה] ח"כ[ּכֹח 

ָנה ּתֹוָרה: ּבֹואּו ּוְראוּ  ָוה ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ ת ֹקֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ , ׁשָ
ב  ּתֹוָרהְועֹוד ֶנְחׁשָ ים ּבַ ים ִחּדּוׁשִ ׁשִ ֻחּדָ ּמְ מֹו ׁשֶ ים , ּכְ אי ִחּדּוׁשִ ַוּדַ ְוֶזהּו ּבְ

ָמּה  ים ְותֹוָרה ִלׁשְ ּיִ ָמתוֹ , ֲאִמּתִ ּקּון ְוַנַחת ְלִנׁשְ ל ֶאָחד ִיְמָצא ּתִ    .ּוְבָכְך ּכָ

ּבֹור אָ ַהָחָלׁש    ִניֹיאַמר ּגִ

ַעְצְמךָ  ע ּבְ ּלֹוְמִדים  10,000: ַהּגַ יֹום 10ַאְבֵרִכים ׁשֶ עֹות ּבְ ֵיׁש ָלנּו , ׁשָ
ָנה ּתֹוָרה ּלֹוֵמד ַרק , ִמְליֹון ׁשָ ׁשּוט אֹו ֲאִפילּו ֶיֶלד ָקָטן ׁשֶ ר ְיהּוִדי ּפָ ְוַכֲאׁשֶ

דֹוׁש  ת זֹוַהר ַהּקָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ָנה ּתֹוָרה, ׁשָ וֶוה ִמְליֹון ׁשָ ן ׁשָ ם ּכֵ ְוִאם  .ּגַ
ה ְלָך ִלְלמֹוד ָאז ָזִכיָת ְלֵמָאה ָנה ָקׁשֶ מֹו [, ִמְליֹון ׁשָ ַאְבֵרִכים  10,000ּכְ

ּלֹוְמִדים  ְך ֵמָאה ָיִמים 10ׁשֶ ֶמׁשֶ יֹום ּבְ עֹות ּבְ ִביא  ],דׁשָ ְבֵרי ַהּנָ נּו ּדִ ְוָכְך ְיקּוָיים ּבָ

 

אלוקיך שואל מעמך כי אם ' מה ה: ל הקדושים על הפסוק"ואפשר להמליץ על זה את דברי חז ]ד[

ק בשבת יחשב לך למאה ימים של לימוד "שבלימוד שעה אחת זוה. אל תקרי מה אלא מאה... ליראה

  תורה של עשרת אלפים אברכים הלומדים עשר שעות ביום 



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ  ט  י"ַהׁשְ

ּבֹור ָא ַהָח " )'י' ד(יֹוֵאל  ׁש ֹיאַמר ּגִ ְוָכל ְיהּוִדי ָיכֹול ִלְזּכֹות ָלֶזה ּוְלָהִביא " ִניּלָ
ׁשִ  ַרֲחִמיםֶאת ַהּמָ    .יַח ּבְ

ֶרק ה(ל "ֲחזַ ָאְמרּו  א ַעל ָידוֹ  )ח"י' ָאבֹות ּפֶ ים ֵאין ֵחְטא ּבָ ה ֶאת ָהַרּבִ ל ַהְמַזּכֶ , ּכָ
ׁשֹון  ֵחְטא ׁשֹון  ,ֵחְטא ַוֲעֵבָרהִמּלְ רֹוןְוַגם ִמּלְ מוֹ  ִחּסָ לֹמֹה : "ּכְ ְוָהִייִתי ֲאִני ּוְבִני ׁשְ

ִאים ֶרק א' ְמָלִכים א(" ַחּטָ ס' ּפֶ רּוׁש . )ּוק כאּפָ    .ֲחֵסִרים: ּפֵ

ן ֶאת ָהֲעֵבָרה ה ְנַתּקֵ רֹון? ּוַבּמֶ ִלים ֶאת ַהִחּסָ ה ַנׁשְ ּמֶ   ?ּבַ

ִכְתֵבי ָהֲאִריזַ כָּ  ה ָלנּו ּתֹוַרת ל "תּוב ּבְ ּלֶ יּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד ִמְתּגַ ַעל ְיֵדי ּלִ ׁשֶ
ַעִיןדֹוֵרנּו ּכּוָלנּו זֹוִכים ִלְראֹת ֶאת ֶזה ַעיִ ּוּבְ  ,ַהִנְגָלה ּוְכָבר ְמִעיִדים ַאְבְרֵכי , ן ּבְ

ׁשּוִטים ֲעמוּ , ַהּכֹוְלִלים ַוֲאִפילּו ְיהּוִדים ּפְ ּטַ ַאֲחֵרי ׁשֶ דֹוׁש  ׁשֶ ִמּצּוף ְדַבׁש ַהזֹוַהר ַהּקָ
ה דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ים ִנְפָלִאים ּבַ ׁש ִחּדּוׁשִ ם ּוִמְתַרֵחב מָֹחם ְלַחּדֵ ח ִלּבָ ְוָזכּו , ִנְפּתָ

ר ִח    .היּבּוִרים ְמצּוָייִניםְלַחּבֵ

ב  ּצָ ּבֹו ּכּוָלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּמַ ֶ  -  !!!וּוִמי יֹוֵדַע ַמה ֵיֵלד יֹום !ָאנּו ִנְמָצִאיםׁשּ
ינוּ  ה ַרּבֵ ִביא, מֹׁשֶ הּו ַהּנָ לֹום, ֵאִלּיָ ָ ן יֹוַחאי ֲעֵליֶהם ַהׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ים ָלנוּ ְמ , ְוַרּבִ ּלִ , ּגַ

ֵסֶפר ַהזֹוַה  ַרק ּבְ ַרֲחֵמיׁשֶ דֹוׁש , ר ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּיִ ְוַרק ֵאּלּו ׁשֶ
הּוא ַה  ֵתַבת נַֹח ׁשֶ ְצלּו ּבְ דֹוׁש ִיּנָ   .זֹוַהר ַהּקָ

יקּוֵני  ל ּתִ ף ַהּיֹוִמי ׁשֶ ל יֹום ּדַ ַיַחד ְוַנְתִחיל ִלְלמֹוד ּכָ ּבֹואּו ְוִנְתַאֵחד כּוָלנּו ּבְ
ה לֹוֵקַח , זֹוַהר ּזֶ יֹום ׁשֶ ּקֹות ּבְ י ּדַ ּתֵ ר , ַרק ׁשְ מַֹע ּבְ ְוֶאְפׁשַ ם ִלְלמֹוד ְוִלׁשְ קֹול "ּגַ

ֶטֶלפֹון "ַהזֹוַהר ָעה ַאַחת ְלַמַען , 0722-99-00-44 ּבְ ת קֹוֶדׁש ִנְלַמד ׁשָ ּבָ ּוְבׁשַ
ה דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ יקּוֵני ַהׁשּ ַרךְ  ,זּתִ ם ִיְתּבָ ֵ לּו ֵמָעלֵ  ,ּוְבֶעְזַרת ַהׁשּ ּטְ ל ִיְתּבַ ינּו ּכָ

 

, כדברי הבני יששכר(ומתגלה בלימוד הזוהר הקדוש  - ן טמו" אור הגנוז"ובוודאי זכו לכל זה שהרי ה ]ה[

 .וכך זוכים לחדש נפלאות בתורה, ומאיר את הנשמה, )ראה באור הזוהר, ועוד צדיקים

שהמצב היום יכול , א"וכבר נשמע דברו של מרן הגאון הצדיק רבי יוסף שלום אלישיב שליט ]ו[

  .ולהרבות בתורה ומצוות, גדולות בעם ישראל וצריכים זכויות, ו יותר ממלחמת העולם"להיות מסוכן ח

 10כבן [שבילדותו , ראש ישיבת פורת יוסף, ע"וכבר ידוע מעשה מהגאון רבי יהודה צדקה זי ]ז[

, פרקים 24ושאלו מפני מה יש למסכת שבת , ע"זי" האמרי אמת"ר מגור "בא לקבל ברכת האדמו] שנים

 –ששבת היא כלה ובת זוג לישראל , ותשובתו בידווחזר , י צדקה לשאול לחכמי הספרדים"והלך הגר
  



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ  י  י"ַהׁשְ

ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ַרֲחִמים, ּגְ ה ִלְגאּוָלה ּבְ ּבִ , ְוִנְזּכֶ ַתב ָהַרׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ , י"ּכְ
ַרֲחֵמי א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ִסְפָרא ּדָ יאּור, ּבְ לּות  :ּבִ ה ֵנֵצא ִמן ַהּגָ ֵסֶפר ַהּזֶ ּבְ

ַרֲחִמים    .ּבְ

ה ָלנּו  ּלָ ּגִ דֹ"ׁשַ ָהְר ּוְכמֹו ׁשֶ ָוי ָסמּוְך ִלּפְ ּבְ  ֹוׁש ש ַהּקָ ְכבֹו ַעל ֶעֶרׂש ּדְ , ִטיָרתוֹ ׁשָ
ה ִיְצָחק ְזָיָע  י ִחְזִקּיָ ר ָאַמר ִלְבנֹו ַרּבִ ֲאׁשֶ ָאה ּכַ ִאיר ָלנּו ֵמֵעין ַצּוָ יֹוֵדַע ֲאִני ": א"ִהׁשְ

דֹוׁש ְוכִּ  ְזכּות ַהזֹוַהר ַהּקָ ּבִ ָרֵאל ְלֵחרּותׁשֶ ָלה ֵיֵצא ַעם ִיׂשְ ּבָ ִלּמּוד ֶזה ּוְב , ְתֵבי ַהּקַ
לּוִיים ְגאּוָלֵתינּו ּוּבִ  יַח ִצְדֵקינוּ ּתְ  ?"ֹוַרת ַהּסֹוד ַמה ְיֵהא ָעֶליָה ְוּת ...""יַאת ְמׁשִ

יק ְוָקדֹוׁש ְמַרֲחפֹות . ]158' ש עמ"ֵסֶפר ָהַרׁשַ [ ל אֹותֹו ַצּדִ ִמּלֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות ׁשֶ
עֹוָלם  !"?ְותֹוַרת ַהּסֹוד ַמה ְיֵהא ָעֶליָה ". יָמןּוַמְפִצירֹות ְלַקיְ , ּתֹוְבעֹות ֶעְלּבֹוָנן, ּבָ

ֶרְך ֵלאלֵֹקינוּ  ... ּנּו ּדֶ ר ּפַ ְדּבָ ּמִ ָכל יֹום . ְוַהּקֹול קֹוֵרא ּבַ ָקר ּבְ ַהְקִדיׁשּו ִמְזַמְנֶכם ַהּיָ
ַמִים ם ׁשָ ִביל ְיׁשּוַעת ָהָעם, ְלׁשֵ ׁשְ ִמ  –ּוְלַהָצַלת ַהּדֹור ּכּולֹו , ּבִ רּוָחִנּיּות ּוְבַגׁשְ   .ּיּותּבְ

יחַ ₪ ֲחֵמׁש ֵמאֹות בְּ  ׁשִ   !!!ָנִביא ֶאת ַהּמָ

אן ב ,ַרּבֹוַתי דֹול ְונֹוָרא"ֵיׁש ָלנּו ּכָ ם ּגָ ֵ נּו  !ה ִקּדּוׁש ַהׁשּ ּלָ ן ִיְרּבּו ּכֻ ּכֵ
ַמִים בֹוד ׁשָ אן ְלַמַען ַהְרּבֹות ּכְ ִפים ּכָ ל ֶאָחד ִיְקֶנה  !!!ִמְתַאּסְ ר ּכָ ֲאׁשֶ ִסְפֵרי  100ּכַ

ּקּוֵני זַֹה  ָחֵמׁש ּתִ ֶרן ּבְ ִחיר ַהּקֶ ָפחֹות ִמּמְ ק ֶאת , ₪ 500ַסְך ַהּכֹל , ְלֵסֶפר₪ ר ּבְ ִויַחּלֵ
ָחה ְוַלֲחֵבִרים ּפָ ׁשְ א , ּוְלָכל ָהִעיר, ֶזה ַלּמִ יְעּתָ ִסּיַ ְוַחְבָרך ַחְבָרא ִאית ֵליּה ְוָכְך ּבְ

ֵני ִמְליֹון ְיהּוִדים יַע ִלׁשְ א ַנּגִ ַמּיָ ׁשְ נֵ , ּדִ חֹוֵתיֶהםּוְבַיַחד ִעם ּבְ ּפְ ל [, י ִמׁשְ ִמיִנימּום ּכָ
ָחה ֵיׁש  ּפָ ר ִמְליֹון ְיהּוִדים  -ְנָפׁשֹות  6ִמׁשְ ֵנים ָעׂשָ ֶוה ׁשְ ֵני ִמְליֹון ׁשָ פּול ׁשְ ְוָכְך , ] - ּכָ

דֹוׁש  ָרֵאל לֹוְמֵדי זֹוַהר ַהּקָ יַע ְלָכל ַעם ִיׂשְ ים לֹא , ַנּגִ ִזּכּוי ָהַרּבִ ה מּוָבן ֵאיְך ּבְ ַעּתָ
עֹות ּתֹוָרה ַעד ֵאין ֵקץָיבוֹ  י ׁשְ יל ֶאת ְזֻכּיֹוֵתינּו ְלִמיְלַיאְרּדֵ י ַמְכּפִ רֹון ּכִ , אּו ִליֵדי ִחּסָ

ְזכּות ּוְבּכֹ בֹוא ַרק ּבִ ה ַאֲחרֹוָנה ּתָ ֻאּלָ ַהּגְ דֹוׁש ׁשֶ זֹוַהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ ַח ַהּתֹוָרה ּוְכמֹו ׁשֶ
ה דֹוׁשָ ָהֵעצָ , ַהּקְ ִלים ׁשֶ ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוגְוָכְתבּו ַהְמֻקּבָ ֵצל ִמּמִ  חה ַהְיִחיָדה ְלִהּנָ

 

ובשבת ביותר ראוי לקשט הכלה העליונה : ה- א. [ן"קישוטי כלה כנודע ליודעי ח 24ולכלה צריך שיהיה 

 ].היא השכינה הקדושה

דֹוׁש  ]ח[ זַֹּהר ַהּקָ ָרֵאל ִמְתַאֲחִדים ּבַ ִגיַמְטִרּיָא > ִיׂשְ ִמְנַין  )1679(ּבְ ּכֹת ּתֵ < ּכְ ּסֻ ְבַעת ָיִמיםּבַ בּו ׁשִ ' ַוֲעַנן ה[". ׁשְ

ָרֵאל, "ֲעֵליֶהם יֹוָמם ה חֹוֶפֶפת ַעל ִיׂשְ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ַהׁשּ ק"ְוזֹוִכים לְ , ׁשֶ י ְביֹום ָנׁשֶ ְלִמי [, "ַסּכָֹתה ְלרֹאׁשִ ן ְירּוׁשַ ַעּיֵ
  



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ יא  י"ַהׁשְ

ִראׁשֹוָנה, יאִה  דֹוׁש ּבָ יַע ְוּתֵ , ִלְלמֹד ּתֹוַרת ַהּסֹוד ְוִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ד ַמּגִ ֶכף ּוִמּיָ
יַח  ׁשִ   .ַהּמָ

ים דֹוִלים ַעל ְקַטּנִ ְמֻיָחד ְלַהְזִהיר ּגְ נוֹ ַמ לְ ָאב יִ , ּבִ ְך ִעם , ד ִעם ּבְ ְמַחּנֵ
ְלִמידוֹ ֲח  ד ִעם ּתַ ים, ִניכֹו ּוְמַלּמֵ ָייׁשִ ָדִיים ֵאין ּתְ ֲהֵרי ִאם ֵאין ּגְ ְך ַיְחּדֹר , ׁשֶ ּכָ

ֲערּוָתם ְלמּוָדם ִמּנַ ְלמּוֵדי ּתֹוָרה, ּתַ יבֹות ּוְלּכֹוְלִליםיְ לַ , ְלּתַ ֹוַרת ַהּסֹוד ְוּת , ׁשִ
נּוָפה ל ּתְ ַקּבֵ ה כְּ , ּתְ ֵני ֲעִלּיָ ה ִלְהיֹות ִמּבְ א ֶמֶלְך ְוִנְזּכֶ ִכּסֵ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ

יקּוֵני זֹוַהר ָמה ְלֵבאּורֹו ַעל ּתִ ַהְקּדָ ָקאִריץ ַזַצ  .ּבְ ְנָחס ּמִ י ּפִ ַסק ַרּבִ  ,ל"ּוְכָבר ּפָ
ְלמֹד זֹוַהר ּיִ ד ָצִריְך ׁשֶ ִחיַנת , ְמַלּמֵ הּוא ּבְ ים"ׁשֶ יְך , "ֵעץ ַחּיִ ָמהְויּוַכל ְלַהְמׁשִ  ְנׁשָ

ְלִמיִדים זֶ , ַלּתַ י ּבָ ר ְלּתִ ּכִ ֶכל ָיׁשָ ָהַרב נֹוֵתן ׂשֵ ית, ינֹוקה ׁשֶ ָמה ֲאִמּתִ ֶזה ֵמִניַח ְנׁשָ    .ּבָ

ב ּצָ ּנֹות ֶאת ַהּמַ כֵֹחינּו ְלׁשַ ָבר, ּבְ ָיֵדינּו ַהּדָ דֹוִלים ִעם  ,ּבֹואּו ִנְתַגֵייס כּוָלנוּ , ּבְ ַהּגְ
ים ַטּנִ ׁשּוִטים, ַהּקְ אֹוִנים ִעם ּפְ ינוֹ , ּגְ יִקים ּוּבֵ יֵדי , ֵקִנים ִעם ְנָעִריםזְ , ִניםַצּדִ ַמּגִ

חּוִרים יעּוִרים ִעם ּבַ ן, ׁשִ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ִדים ִעם ּתִ ְתִחילּו ִלְלמֹוד ַה , ְמַלּמְ
דֹוׁש  יּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ מֹור ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵיים ֶאת ּלִ ד ִלׁשְ ֶדֶרְך זֹו , ּוְלַלּמֵ ְוִנְפָעל ּבְ

ַרֲחִמיםׁשִ ְלָקֵרב ּוְלָהִביא ֶאת ְמ    .ָאֵמן יַח ִצְדֵקינּו ּבְ

ְעָיה  ,ַרּבֹוַתי ַהְיָקִרים ִביא ְיׁשַ ָבר ָאַמר ַהּנָ ֶרק י(ּכְ סּוק ג"ּפֶ ם ַמִים " )ב ּפָ ַאְבּתֶ ּוׁשְ
ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ נּו ְצִריִכים ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ."ּבְ ּלָ ל , ּכֻ י ּכָ ַאְך ָידֹוַע ֵנַדע ּכִ

ָרכוֹ  ה טתַהּבְ דֹוׁש ַהּזֶ ּמּוד ַהּקָ ְזכּות ַהּלִ ים ְוִנְפָלאֹות ּבִ ּבִ , ְוַהְיׁשּועֹות ִנּסִ י ָהַרׁשְ י "ּכִ

 

לָּ , ח"ְיָבמֹות ע ִתיָחה ְלַיְרֵחי ּכַ ּפְ ִמיד ָהָיה ּדֹוֵרׁש ּבַ ּתָ ַעל ּוְכמֹו ׁשֶ סּוק ַהזֶּה" ֲאִבי ֶעְזִרי"ה ָמָרן ּבַ ַנת , ֶאת ַהּפָ ַעל ַסּכָ

דֹוׁש , ]ָהָאטֹום ִלּמּוד ַהזַֹּהר ַהּקָ ָרֵאל ּבְ ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ּוִבְזכּות ִהְתַאֲחדּות ַעם ִיׂשְ ֵצל ִמּמִ מֹו , ִנּנָ ְועֹוד ּכְ

בְ  בּו ׁשִ ׁשְ ּכֹת ּתֵ ּסֻ ָתה ָעֵלינּו ּבַ ַהּתֹוָרה ִצּוְ ִלי , ַעת ָיִמיםׁשֶ בּוַע ּבְ ָ ל ַהׁשּ דֹוׁש ּכָ ִבים ִלְלמֹד ֶאת ַהזַֹּהר ַהּקָ ְך ַחּיָ ּכָ

  ].ֶהְפֵסק

ה ֻסּכָ ְמֵהיְמנּוָתא ּכְ א ּדִ דֹוׁש ִצּלָ ים : ִלּמּוד ַהזַֹּהר ַהּקָ ְתִהּלִ תּוב ּבִ ֶרק ק(ּכָ סּוק ח"ּפֶ ָני ֹעז יׁשּוָעִתי -ֲאדֹ'ה " )'מ ּפָ

יוֹ  י ּבְ קַסּכָֹתה ְלרֹאׁשִ ְלִמי ". ם ָנׁשֶ ף ע(ּוִבירּוׁשַ ָבר ַאֵחר : ָאְמרוּ  )ח"ְיָבמֹות ּדַ ק"ּדָ יֹום ָנׁשֶ ל ּגֹוג" ּבְ קֹו ׁשֶ ְוָכְתבּו . ֶזה ִנׁשְ

ִלים ְד  יָנהַהְמֻקּבָ ְבִחיַנת ּבִ ה ּבִ ּכָ ל ַהּסֻ ָכְך ׁשֶ ְמֵהיָמנּוָתא, ַהּסְ א ּדִ ִנים ְבִצּלָ ְקֵראת ֵאם ַהחֹוֶפֶפת ַעל ַהּבָ מֹו ּכן ּוכְ , ַהּנִ

יָנה ְבִחיַנת ּבִ ּמּודֹו ּבִ ּלִ דֹוׁש ׁשֶ ב ִלְסָכךְ , ַהזַֹּהר ַהּקָ ְמֵהיְמ  ֶנְחׁשָ א ּדִ יל , נּוָתאְוִצּלָ ַמּצִ ק ׁשֶ יֹום ָנׁשֶ ְך ּוָמֵגן ּבְ ּוְמַסּכֵ

ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג י ֲעָרבֹות(. ִמּמִ ּדֵ   .)ּבַ

ּתֹוָרה  ]ט[ תּוב ּבַ ָבִרים (ּכָ לּוָבאּו עָ : ")'ח ב"כּדְ יגּוךָ  ֶליָך ּכָ ִ ה ְוִהׂשּ ָללֹות ָהֵאּלֶ בֹותה "לֶּ אֵ הָ " ַהּקְ י ּתֵ  נוּ 'ָא : ָראׁשֵ

דֹוׁש 'הַ  זַֹּהר'י הַ ֵד ְמ וֹ 'ל אּור, ּקָ בִּ : ּבֵ ַמת ָהַרׁשְ ר ְלִנׁשְ ֵ ּתֹוָרה ְוִנְתַקׁשּ ק ּבַ ר ִנְדּבַ ֲאׁשֶ דֹוׁש "י זי"ּכַ ִלּמּוד ַהזַֹּהר ַהּקָ , ע ּבְ
  



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ יב  י"ַהׁשְ

דֹוׁש "זי זֹוַהר ַהּקָ ָאְמרּו ָעָליו ּבַ ֵדי ׁשֶ ָנה ּתֹוָרה , ע ּכֹחֹו ַרב ְוָעצּום ַעד ּכְ ִאּלּו לֹא ִנּתְ
ְמע י ׁשִ ם ֶאת ַרּבִ ֵ א ָנַתן ָלנּו ַהׁשּ ִסיַני ֶאּלָ נוּ ּבְ ּיֵ ר יֹוַחאי ּדַ ה , ֹון ּבַ ּלֶ ְתּגַ ּנּו ּתִ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

ף רמ(. ְוָתִאיר ָלעֹוָלם ַהּתֹוָרה ְנָחס ּדַ ת ּפִ ָרׁשַ   , )א"זַֹהר ּפָ

ּבִ  ַמת ָהַרׁשְ ר ְלִנׁשְ ֵ ָכל ֶרַגע ּתּוְכלּו ְלִהְתַקׁשּ ׁשּוט ּבְ דֹוֵרנּו ַהּפָ  -י "ַוֲאִפּלּו ּבְ
ּבִ , ְוִלְזּכֹות ִליׁשּועֹות ִנְפָלאֹות אי ָהַרׁשְ עּו "י זי"ּוְבַוּדַ ּפְ יר ָלֶכם טֹוָבה ְוֻתׁשְ ע ַיּכִ

ָרכֹות קֹור ַהּבְ רֹות ּומֹוֵנַע , יִמּמְ ל ַהּצָ יל ִמּכָ דֹוׁש ָמֵגן ּוַמּצִ ַהזֹוַהר ַהּקָ דּוַע ׁשֶ ּיָ ּכַ ׁשֶ
ּגּוִעים ַוֲאסֹונֹות     .ּפִ

  !מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ָקָהל ָקדֹוׁש 

ִכיְנּתָ ד ַע  ֵהא ׁשְ ָגלּוָתאָמַתי ּתְ ֵהיָאְך לֹא ָנחּוס ַעל ָאִבינּו ? א ּבְ
ַמִים ָ ׁשּ ּבַ   ?ׁשֶ

ן ֵאֵלינוּ  ִיּסּוִרים ּוִמְתַחּנֵ יַח ִמְתּגֹוֵלל ּבְ ׁשִ , הּוא רֹוֶצה ָלבֹוא, ֶמֶלְך ַהּמָ
ַרְך רֹוֶצה ְלָגֳאֵלנוּ  ם ִיְתּבָ ֵ נוּ , ַהׁשּ לּוי ַרק ּבָ    !!!ְוָכל ֶזה ּתָ

ינוּ ? ּוַמה ָהֵעָצה ה ַרּבֵ ּבִ  ,מׁשֶ ִביא ְוָהַרׁשְ הּו ַהּנָ א ָנְתנּו ָלנּו ֵעָצה "י זיע"ֵאִלּיָ
ה ֻאּלָ ֲעׂשֹות ְלֵקרּוב ַהּגְ ה ּומֹוִעיָלה ַמה ּלַ ד, טֹוָבה ַקּלָ ֶכף ּוִמּיָ בֹוא ּתֵ ּיָ ה ׁשֶ   .ְוֵכיַצד ִנְזּכֶ

ַיַחד ְיכֹוִלים ְלָהִביא אֹותוֹ  !ַאִחים ְיָקִרים נּו ּבְ ּלָ ד ּבְ , ּכֻ ֶכף ּוִמּיָ םּתֵ ֵ   .ֶעְזַרת ַהׁשּ

ָרֵאל ַאְחדּות ּוְבַאֲהַבת ִיׂשְ   .ּבְ

עֹות ּתֹוָרה  .ָעֵלינּו ְלַהְרּבֹות ִמְליֹוֵני ׁשְ

דֹוׁש , ְוִלְזּכֹות ְלָכל ֶזה ִלּמּוד זֹוַהר ַהּקָ  .ְיכֹוִלים ַרק ּבְ

ַרֲחִמים ּוִמְתַאְרגְּ , מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ה ּבְ ֻאּלָ נּו רֹוִצים ְלָקֵרב ֶאת ַהּגְ ּלָ ם ּכֻ ִנים ְלַקּיֵ
ַנת  ּקָ ּבִ "ָהַרְמַח ּתַ ל ָהַרׁשְ ֵתַבת נַֹח ׁשֶ הּוִדים ּבְ ל ַהּיְ ס ֶאת ּכָ ן . ע"י זי"ל ְלַכּנֵ ַעל ּכֵ

 

ַמִים ַיְכִריזּו עָ  ָ דֹוׁש ּוִמׁשּ ָאנּו לֹוְמֵדי ַהזַֹּהר ַהּקָ ֵלָמה , ֵלינּו ׁשֶ ה ׁשְ ּתֹוָרה ְוִלְגֻאּלָ תּובֹות ּבַ ָרכֹות ַהּכְ ה ְלָכל ַהּבְ ָאז ִנְזּכֶ

  .א"בב

ּדּוְך טֹוב ]י[ ל ֶאָחד רֹוֶצה ׁשִ ָנֵקל! ּכָ ְרָנָסה ּבְ ָרָכה ַלְיָלִדים! ּפַ ִמיּ ! ּבְ רּוָחִנּיּות ּוְבַגׁשְ , ּותְועֹוד ַהְצָלחֹות ּבְ

בִּ  ַמת ָהַרׁשְ יְך ָעָליו ֶאת ִנׁשְ רּות ְלַהְמׁשִ לֹום ּוְלעֹוֵרר ְזכּותוֹ "ְוָכאן ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶאְפׁשָ ָ ְוַעל , י ָעָליו ַהׁשּ

ָכל  אי ַיְצִליַח ּבְ ַוּדַ ן ּבְ  .יונָ יָ נְ עִ ְיֵדי ּכֵ



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ יג  י"ַהׁשְ

נּו  ָעה אֹו ֲחִצי , 0722-99-00-44ַקו ֶטֶלפֹון עֹוָלִמי ִאְרּגְ ח ַעל ַעְצמֹו ׁשָ ְוָכל ֶאָחד ִיּקַ
ֶאֶלף ִסּיּוֵמ  ף ּבְ ּתֵ ּתַ יֹום ְלִהׁשְ ָעה ּבְ יֹום ֶאָחד ׁשָ דֹוׁש ּבְ חֹות(י זֹוַהר ַהּקָ , )ְלָכל ַהּפָ

ַאֲהָבה מֹו ּבְ ַאֲהָבה ְוַאְחדּות ְלַמַען ׁשְ ל ַהְיהּוִדים ּבְ ר ּכָ   .ּוְלִהְתַחּבֵ

ָרֵאל ַלת ַעם ִיׂשְ ַעד ָהעֹוָלִמי ְלַהּצָ ל ֵאֶצל ַחְבֵרי ַהּוַ ר ְלַקּבֵ ָרִטים ֶאְפׁשָ ַעל , ּפְ ׁשֶ
דוֹ    .ו"יצ" ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי"ׁש ְיֵדי ָהִאְרּגּון ַהּקָ

ִליָט ה "ב מּוֵאִלי ׁשְ ָנָיהּו ׁשְ ל ָהַרב ּבְ יק ַהְמֻקּבָ ּדִ אֹון ַהּצַ ַהּגָ ִכינּו ׁשֶ ּזָ א רֹאׁש "ׁשֶ
ִלים  יַבת ַהְמֻקּבָ לֹום"ְיׁשִ ַלִים" ְנַהר ׁשָ י , ְירּוׁשָ ים ָהעֹוָלִמי ַרּבִ ה ָהַרּבִ ְוָהַרב ְמַזּכֶ

ְנָחס ְראּוֵבן  ִליָט ּפִ ַמֲהדּוָרה ְמֻיֶחֶדת , א"ׁשְ דֹוׁש ּבְ ל זֹוַהר ַהּקָ ֵעת ֶסִטים ׁשֶ הֹוִציאּו ּכָ
ְרּגּום  ְמִחיר ְמֻסְבָסד, ַהּקֶֹדׁש ְלָלׁשֹון ִעם ּתַ ֶכף ְלַהְתִחיל , ּבִ ל ֶאָחד ָיכֹול ּתֵ ְוָכְך ּכָ

דֹוׁש  א , ִלְלמֹד ּוְלָהִבין זֹוַהר ַהּקָ ּסֵ ַעל ַהּכִ ַעל ֶזה ָאַמר ּבַ ִאם ָיִבין ַמֲאָמר : ֶמֶלךְ ׁשֶ
ִמיָמה ָנה ּתְ ה, ֶאָחד עֹוֶלה לֹו ְלִלּמּוד ׁשָ ֵני ֲעִלּיָ ה ִלְהיֹות ִמּבְ ִבים , ּוָבֶזה ִיְזּכֶ ַהּיֹוׁשְ

ְלכּות ּמַ   .ִראׁשֹוָנה ּבַ

ָיִמים  דֹוׁש ּבְ ִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ קּות ּבְ ִהְתעֹוְררּות ְלִלּמּוד מּוָסר ְוִהְתַחזְּ
  ֵאּלוּ 

ֲע  ֶרת ְיֵמי ּבַ ל יֹום ֵמֲעׂשֶ ַמִים נֹוֲהִגים ִלְלמֹד ּכָ ׁשּוָבה ִיְרֵאי ׁשָ ֶרת ְיֵמי ּתְ ׂשֶ
ֶרק ֶאָחד ֵמָהַרְמּבָ  ׁשּוָבה ּפֶ ָרִקים"ּתְ ָרה ּפְ ׁש ּבֹו ֲעׂשָ ּיֵ ׁשּוָבה ׁשֶ ֶרק , ם ִהְלכֹות ּתְ ּפֶ

  .ֶאָחד ְליֹום

י יֹוֵסף  ְרּכֵ ְתבּו ַהּבִ ׁש ִלְלמֹד ִסְפֵרי , )'ד' סי(א "מט, )ו"ג ס"ִסיָמן תר(עֹוד ּכָ ּיֵ ׁשֶ
ׁשּוָבה ֶרת ְיֵמי ּתְ ֲעׂשֶ ים , מּוָסר ּבַ רּוָרה , )י"סק(ְוַכף ַהַחּיִ ָנה ּבְ ְמִביִאים , )ב"סק(ּוִמׁשְ

ָהרֹא ינּו יֹוָנה"ׁשֶ ל ַרּבֵ ׁשּוָבה ׁשֶ ֶרת ַהּתְ ִאּגֶ ִמים ּבְ ה ַהּיָ ֵאּלֶ ְקָרא ּבְ ּיִ ַתב ׁשֶ   .ׁש ּכָ

ל ַעם ּבְ  ּקּוֵני ְוָנֲהגּו ּכָ ם ֶאת ֵסֶפר ּתִ ֵני ְנִביִאים ִלְלמֹד ּוְלַסּיֵ ָרֵאל ּבְ ַהּזַֹהר ֵני ִיׂשְ
דֹוׁש  דֹוׁשֹות, ַהּקָ   .ְוֵכן ִלְלמֹד ֶאת ָהִאְדרֹות ַהּקְ

ה ֶאְפַרִים  ּטֵ ְתבּו ַהּמַ יִקים , )ד"ס(ּכָ ים  )'ו ְסִעיף ב"ִסיָמן ל(אֹור ַצּדִ ִסיָמן (רּוַח ַחּיִ

כָּ , )'ג אֹות ד"תר ִמיםׁשֶ ֵאּלּו ַהּיָ ְפָרט ּבְ ָלה ּבִ ב ִלְלמֹד ַקּבָ ְלִמיד ָחָכם ַחּיָ   .ל ּתַ



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ יד  י"ַהׁשְ

ר ְסּתָ ֵחֶלק ַהּנִ ם ּבַ   ְצִריִכים ַלֲעֹסק ּגַ

ים  ְלָחן ָערּוְך אַֹרח ַחּיִ ׁשֻ תּוב ּבְ ר ְלֵנר, )ת ְסִעיף א"ִסיָמן עדר(ּכָ  ,ַמְדִליִקין ִמּנֵ
ַתב ַעל ֶזה וְ  ק ֱאִליֶעֶזר ַה ּכָ ׂשֶ ּמֶ נְ (ּדַ ֹד, )ט"ָיָנא צּתִ רֹות רֹוְמִזים ַלּתֹוָרה ַהּקְ הַהּנֵ ָ ְוֵיׁש  ,ׁשּ

ר ְסּתָ ְגֶלה ְוֵחֶלק ַהּנִ ּתֹוָרה ֵחֶלק ַהּנִ ר ,ּבַ ְסּתָ ֵחֶלק ַהּנִ ם ּבַ ַהְינּו , ּוְצִריִכים ַלֲעסֹק ּגַ ּדְ
דֹוׁש [ִסְפֵרי ֲחִסידּות  זֹוַהר ַהּקָ ֵלִאים ּמִ ֶזה , ]ַהּמְ ק ַרק ּבָ ּפֵ י ְוֵאין ְלִהְסּתַ ּנֹוֵסַע ָלַרּבִ ׁשֶ

דֹול הּוא ָחִסיד ּגָ ב ׁשֶ ֲחנּון ּוְבֶזה חֹוׁשֵ יק לֹא אֹוֵמר ּתַ ל ַצּדִ אְרַצייט ׁשֶ ּיָ ּבַ א , אֹו ׁשֶ ֶאּלָ
יִקים ּדִ ְרֵכי ַהּצַ י ּדַ ִסְפֵרי ֲחִסידּות ּוְלִהְתַנֵהג ַעל ּפִ ַעל [, ֵיׁש ִלְלמֹד ּבְ דּוַע ַהּבַ ּיָ ר ּכַ ֲאׁשֶ

ְלִמ  ם טֹוב ְוָכל ּתַ אֹוִנים ִעם ׁשֵ ים ֵזְרזּו ְוִצּוּו ְלָכל ַהְיהּוִדים ַהּגְ דֹוׁשִ יָדיו ַהּקְ
ׁשּוִטים ִלְלמֹד ְוַלֲעסֹק  דֹוׁש ַהּפְ ִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ָתם ֲאמּוָרה , ּבְ ְועֹוד ִמּלָ

ַמִים ְטהֹוָרה  ר ִלְזּכֹות ְלִיְרַאת ׁשָ ִאי ֶאְפׁשָ ּוְמַהְדֶהֶדת ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו ׁשֶ
דֹוׁש  ל ַהזֹוַהר ַהּקָ ה ׁשֶ דֹוׁש ַהּזֶ ּמּוד ַהּקָ ִלי ַהּלִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ א ְרֵאה ֵלְך נָ , ְוַאֲהַבת ַהׁשּ

ים ְוַתְרֶוה ִצְמאֹוְנךָ  דֹוׁשִ ְבֵריֶהם ַהּקְ ֵלם ֶאת ּדִ ָ ֵסֶפר אֹור ַהּזַֹהר ַהׁשּ   ].ּבְ

ָתֵיּה  ינּו ְיהּוָדה ּפְ דֹוׁש ַהְמקּוָבל ָהֶאלֹוִקי ַרּבֵ יק ַהּקָ ּדִ אֹון ַהּצַ ע "זיַהּגָ
ר ְסּתָ ְגֶלה ּוַבּנִ ּנִ ה ְסָפִרים ּבַ ר ַהְרּבֵ   .ְמַחּבֵ

ָמה   ַהְקּדָ

י יְ  ה ַרּבִ ַתּיָ ֶבל - הּוָדה ּפְ ֵלי ּבָ דֹוֵלי ְמֻקּבְ ַנת תרי - .ִמּגְ ׁשְ ְגַדד ּבִ ּבַ  –ט "נֹוַלד ּבְ
ַנת - ' 859 ׁשְ ַלִים ּבִ ירּוׁשָ   .'942 –ב "תש ִנְפַטר ּבִ

ַנת תרס ׁשְ ָרֵאל, '905 – ה"ּבִ ִרים ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָאה ָהֶעׂשְ ת ַהּמֵ ְתִחּלַ  - .ּבִ
עּוָריו ָלַמד ַק  ָבר ִמּנְ דֹורוֹ ּכְ ִלים ּבְ דֹול ַהְמֻקּבָ ָלה ֵאֶצל ּגְ ים, ּבָ   .ָהַרב יֹוֵסף ַחּיִ

ָפָריוִמ  ית ֶלֶחם ְיהּוָדה: "ּסְ רּוׁש ַעל ֵסֶפר ַהּזַֹהר, "ּבֵ ֶפׁש " -  ּפֵ אּור  ,"ָמתֹוק ַלּנֶ ּבֵ
ִטים ּפָ ִמׁשְ א ּדְ   .ַעל ַסּבָ

אּור ַעל ָה  -ָהֶרַקח ן יִ יַ  איִא "ּבֵ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, "ָטאְדָרא זוּ יִא "ְוָה " ְדָרא ַרּבָ ּבְ   . ׁשֶ

ית ֶלֶחם ְיהּוָדה  ים - ּבֵ ָלה ֵעץ ַחּיִ ּבָ רּוׁש ַעל ֵסֶפר ַהּקַ   . ּפֵ



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ  טו  י"ַהׁשְ

ם (ִמְנַחת ְיהּוָדה  ְקָרא ּגַ רֹות"ַהּנִ נָ  -  ")רּוחֹות ְמַסּפְ רּוׁש ַעל ַהּתָ ָלה"ּפֵ ּבָ י ַהּקַ   . ְך ַעל ּפִ

ִוד   . ַחְסֵדי ּדָ

לּוְמ [ יק ַהְמֻקּבָ ּדִ יָניו ַהּצַ ִליָט  ּנִ ְצִרי ׁשְ לֹום ּבַ ִוד ׁשָ י ּדָ יַבת , א"ַרּבִ רֹאׁש ְיׁשִ
ִלים  לֹום"ַהְמֻקּבָ ָ ַלִים" ַהׁשּ ירּוׁשָ   ]ּבִ

בַּ  דֹוׁש ַיִין י "ָהַרׁשְ ָמה ַעל ֵסֶפר ַהּקָ ן ַהְסּכָ א ֵמעֹוָלם ָהֶעְליֹון ִלּתֵ ּבָ
  ָהֶרַקח

ָרֵאל ה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַתּיָ י ְיהּוָדה ּפְ ר ָעָלה ַרּבִ ֲאׁשֶ ַלִים ,ּכַ ירּוׁשָ ִני ּבִ ֵ יֹומֹו ַהׁשּ א , ּבְ ּבָ
י אֹון ַרּבִ רֹו ָהַרב ַהּגָ ִליָט ( .ַאְבָרָהם ָעֶדס  ְלַבּקְ י ְיהּוָדה ַעֶדס ׁשְ דֹול ַרּבִ אֹון ַהּגָ ָכָדיו ַהּגָ ֹראׁש א "ִמּנְ

יַבת  ַלִים" קֹול ַיֲעקֹב"ְיׁשִ   )ְירּוׁשָ

בֹוד ָהָראּוי ְוׁשָ  ּכָ לֹו ּבַ י ְיהּוָדה ִקּבְ ׁשּותַרּבִ ִהְתַרּגְ ַמּדּוַע ִהְטִריַח " :ַאל אֹותֹו ּבְ
ֵרִני בֹודֹו ֶאת ַעְצמֹו ָלבֹוא ְלַבּקְ יב לֹו ָהַרב ָעֶדס -" ?ּכְ ָדָבר ָחׁשּוב ְמאֹד " :ֵהׁשִ ּבְ

אִתי ֵאֶליךָ  ָבר" - "ּבָ ה "?ַמהּו ַהּדָ ַתּיָ ַאל ָהַרב ּפְ   .ׁשָ

רּוׁש ַעל ָהִא " ַתב ּפֵ בֹודֹו ּכָ א וְ יּכְ ְסּתָ יָהִא ְדָרא ַרּבָ ְדָרא זּוָטא ַוֲעַדִין לֹא ִהְדּפַ
ן" - " ?אֹותוֹ  ה  "ּכֵ ַתּיָ ָנה" - ָעָנה ָהַרב ּפְ ֵרה ׁשָ ֲחֵמׁש ֶעׂשְ רּוׁש ִלְפֵני ּכַ י ֶאת ַהּפֵ ַתְבּתִ . ּכָ

ִין י ֶזהלְ ָידּוַע  ַאְך ִמּנַ רּוׁשִ בֹוד ּתֹוָרתֹו ַעל ּפֵ יִתיו ְלׁש ? ַמֲעַלת ּכְ ּלִ ָבר ֶזה לֹא ּגִ י ּדָ ּום ּכִ
ךְ  'ָאָדם ֵמעֹוָלם י יֹוֵדַע ַעל ּכָ   ".ְוַרק ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ר  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ י ִנְגָלה ֵאָליו ַהּתַ ר לֹו ּכִ ָהַרב ַאְבָרָהם ָעֶדס ִסּפֵ
ֲחלֹום ִמים ַהּקְ " :ְוָכְך ָאַמר לוֹ  ,יֹוַחאי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ּבַ ּיָ רֹוִבים ָצִריְך ּבַ

ֶבל ַלִים ֲאִרי ִמּבָ ה, ַלֲעלֹות ִלירּוׁשָ ַתּיָ ם ְיהּוָדה ּפְ ׁשֵ ל ָעצּום ּבְ דֹול ּוְמֻקּבָ ר , ַרב ּגָ ֲאׁשֶ
רּוׁש ַעל ָה  ַתב ּפֵ א"ּכָ י" ִאיְדָרא זּוָטא"ְוָה " ִאיְדָרא ַרּבָ ְרּתִ ִחּבַ ִנים . ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ְוֶזה ּכַ

ְחּתֹו ְולֹא ִהְד  ַאְמּתַ יסוֹ ִנְמָצא ּבְ ךָ . ּפִ ׁשֶ ּיֹוִציאֹו ָלאֹור ְוַלֲעזֹר  ֲאַבּקְ יַע ָעָליו ׁשֶ ּפִ ְלַהׁשְ
ֶזה בֹודֹו  ,"לֹו ּבְ יַע ַעל ּכְ ּפִ א ֶאת ֲאִמּתּות ַהֲחלֹום ּוְלַהׁשְ בֹודֹו ְלַוּדֵ אִתי ֶאל ּכְ ן ּבָ ַעל ּכֵ

ים רּוׁשִ יס ֶאת ַהּפֵ   .ְלַהְדּפִ

ה ְוָאַמר ַתּיָ י ְיהּוָדה ּפְ ְולֹא ָרִציִתי ְלהֹוִציאֹו , ִעיר ָהִייִתי ְלָיִמיםצָ : "ָעָנה ַרּבִ
רּור ִלי, ָלאֹור ֵעת ּבָ י, ַאְך ּכָ יִמים ְלֵפרּוׁשִ ַמִים ַמְסּכִ ָ י ֵמַהׁשּ ם , ּכִ ֵ ֶעְזַרת ַהׁשּ ְוִהְנִני ּבְ
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ָקרֹוב ֶפר". אֹוִציאֹו ָלאֹור ּבְ ס ַהּסֵ ִנים ֻהְדּפַ לֹׁש ׁשָ ל ַמֲחלֹות , ַאְך ַרק ְלַאַחר ׁשָ ׁשֶ ּבְ
רּוׁש ַעל  ַסת ַהּפֵ ְלָמה ַהְדּפָ ם ִנׁשְ ָבֶבל ְוׁשָ ּבְ ְגַדד ׁשֶ ה ַלֲחזֹר ָלִעיר ּבַ ַתּיָ ֶנֱאַלץ ָהַרב ּפְ

  .ְדרֹותיָהִא 

ל ֶאָחד ִיְלמַ  ּפּוִריםּכָ ָכל חֹוֶדׁש ֱאלּול ַעד יֹום ַהּכִ   .ד ֶאת ָהִאְדרֹות ּבְ

ָנה תשע ָ רֹאׁש ַהׁשּ ִמירֹון"ּבְ י ֵסֶפר ָהִאיְדָרא ּוכְ , א ָזִכיִתי ִלְהיֹות ּבְ ּתִ ׂשְ ִחּפַ ׁשֶ
דֹוׁש , ִלְלמֹד ּבוֹ  ּקּוֵני זֹוַהר ַהּקָ ִני ֶאת ַהּתִ ֵ ּיֹום ַהׁשּ י ּבַ ְמּתִ ּיַ ּסִ ם , ַאֲחֵרי ׁשֶ ָאז ָרִציִתי ּגַ

דֹוׁשֹות ׁשּוָבה ֶאת ָהִאיְדרֹות ַהּקְ ת ּתְ ּבָ ׁשַ ם ּבְ י ְולֹא ָמָצאִתי ֲאִפּלּו , ְלַסּיֵ ּתִ ׂשְ ְוִחּפַ
נּו ְלָיִדי ֶאת ֵסֶפר ָהִא , דֵסֶפר ֶאָח  ַמִים ִזּמְ ָ ׁשּ ּמִ רּוׁש ַיִין ָהֶרַקחִעם ְדָרא יַעד ׁשֶ , ּפֵ

דֹוָלה ֶאת ָהִא  ְמָחה ּגְ ִעּיּון ּוְבׂשִ י ִלְלמֹד ּבְ י ַעל ֶזה ְוִהְתַחְלּתִ ַמְחּתִ ְדָרא ִעם יּוְמאֹד ׂשָ
ְפָלא רּוׁשֹו ַהּנִ ל ֶאָחד יִ , ּפֵ ּכָ תּוב ׁשֶ ם ָמָצאִתי ּכָ ָכל חֶֹדׁש ֱאלּול ַעד יֹום ְוׁשָ ְלמֹד ּבְ

ּפּוִרים ֶאת ָהִאיְדרֹות דֹוׁשֹות ַהּכִ ֶלְך , ַהּקְ ִוד ַהּמֶ ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ י ּכְ ַמְחּתִ י ְוׂשָ ּתִ ׂשְ ְוׂשַ
ֶרק קי(ה "ע ים ּפֶ ִהּלִ ָלל ָרב )ב"ט קס"ּתְ מֹוֵצא ׁשָ ׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ּכְ   .ׂשָ

ָלהִהְתעֹוְררּות ְלִלּמּוד ָחְכמַ  ּבָ ֵאיָנם יֹוְדִעים סֹודֹות  – ת ַהּקַ ְוֵאּלּו ׁשֶ
  ַהּתֹוָרה לֹא ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני

ַמת ֵסֶפר  ית ֶלֶחם ְיהּוָדה"ַהְקּדָ אֹון " ּבֵ ל ָהֱאלִֹקי ַהּגָ ֻקּבָ ְלָהַרב ַהּמְ
ה ְיׁשּוָעה ּפְ  יק ְיאּוָדה מֹׁשֶ ּדִ יק ִלְבָרָכהיָ ַת ַהּצַ ְב : א ֵזֶכר ַצּדִ ֵרי ֵמִביא ֶאת ּדִ

ָחְכַמת ָהֱאֶמת  ֲהוֹו ָקְייֵמ "ַהֹזַהר ַהּקֹוֵרא ָלעֹוְסִקים ּבְ טּוָרא ִאינּון ּדַ י ּבְ
ִסיַני   ."ּדְ

ַהֲעלְֹתָך  ף קנב(ּוְבזַֹהר ּבְ ֲהוּו ֵר ָק  .)ּדַ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִאינּון ּדַ י ָלעֹוְסִקים ּבְ
ִסיַני טּוָרא ּדְ יִמין ַעְבֵד  :ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  ,ָקְייֵמי ּבְ ָאהַחּכִ א ִעּלָ ַמְלּכָ ַקְיימּו , י ּדְ ִאיּנּון ּדְ

ִסיַני טּוָרא ּדְ ְמָתא, ּבְ ִנׁשְ א ּבְ ֵלי ֶאּלָ ּכְ א אֹוַרְייָתא , ָלא ִמְסּתַ כֹּלָ ָרא ּדְ ִאיִהי ִעּקָ ּדְ
ׁש ְוכוּ  אן ְלׁשֹונוֹ . 'ַמּמָ   .ַעד ּכָ

בוְ [ ִצדוֹ  ִנְכּתַ יק ,ּבְ ְעּתִ ֵאיָנם יֹוְד  :ָאַמר ּמַ ָמע אֹוָתם ׁשֶ ִעים סֹודֹות ַמׁשְ
   ].ַהּתֹוָרה לֹא ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני
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ָרֵאל ִלְקַראת ָהֱאלִֹקים ָהיּו  ְצאּו ִיׂשְ ּיָ ׁשֶ ה ּכְ ְתִחּלָ י ּבִ ָנתֹו ּכִ ּוָ ֵבאּור ּכַ ְוִנְרֶאה ִלי ּבְ
ְך ֶנֱאַמר ית ָהָהר ְוַאַחר ּכָ ַתְחּתִ ִבים ּבְ ַעְמדּו ֵמ " :ִמְתַיּצְ ֻנעּו ַוּיַ ְרא ָהָעם ַוּיָ י  ,"ָרחֹקַוּיַ ּכִ

דֹוָלה ַהּזֹאת ְוָימּותוּ  ן ּתֹאְכֵלם ָהֵאׁש ַהּגְ ָהיּו . ָהיּו ְיֵרִאים ּפֶ ְוָהָיה ִמְקָצת ֵמָהָעם ׁשֶ
קֹוָמם ָהִראׁשֹון ַלֲעמֹד  ִכיָנה ְולֹא ָרצּו ָלזּוז ִמּמְ ְ ֵמִחים ִלְקַראת ַהׁשּ ים ּוׂשְ ׂשִ ׂשָ

ׁש  ר ִאיּנּון ַוֲעֵליֶה  ,ֵמָרחֹוק ֲאִפילּו ִאם ָימּותּו ַמּמָ ְזּכַ ּזַֹהר ַהּנִ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ם הּוא ַמה ׁשּ
ִסיַני טּוָרא ּדְ ַקְיימּו ּבְ טּוָרא , ּדְ א ָעְמדּו ּבְ לֹוַמר ְולֹא ָנעּו ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק ֶאּלָ ּכְ

ה ְוַעד סֹוף ְוָלֵכן ֵהם זֹוִכים ְלָחְכַמת ָהֱאֶמת ִחּלָ ִסיַני ִמּתְ מֹות  .ּדְ ׁשָ ְואֹוָתן ַהּנְ
ר נָ  ִסים ְועֹוְמִדים ֲאׁשֶ ּנָ ה ׁשֶ ם ַעּתָ ים ּגַ ן ֵהם עֹוׂשִ עּו ִעם ָהָעם ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק ּכֵ

דֹוָלה ַהּזֹאת ן ּתֹאְכֵלם ָהֵאׁש ַהּגְ ְרָאָתם ּפֶ   .ֵמָרחֹוק ְלָחְכַמת ָהֱאֶמת ִמּיִ

ָיְדֵעי ָרָזא ְדָמאֵריהֹון ְוָיְד   ִאינּון ּדְ ָכל ִאינּון ּכְ ִניָמָאה ּבְ ֵעי ֵלית ֲאַתר ּפְ
ָכל יֹוָמא הּו ּבְ ָקא ּבְ ּבְ   .ְלִאְתּדַ

ָרה  י ׂשָ זַֹהר ַחּיֵ ם ּבְ ף קל(ּגַ ִאינּון ָאַמר : :)ּדַ ָכל ִאינּון ּכְ ִניָמָאה ּבְ ְוֵלית ֲאַתר ּפְ
ָכל יֹוָמא הּו ּבְ ָקא ּבְ ּבְ ָיְדֵעי ָרָזא ְדָמאֵריהֹון ְוָיְדֵעי ְלִאְתּדַ ִתיב ,ּדְ ין ּכְ , ַעל ִאּלֵ

ְעָיה ( ָכל יֹוָמא' ִין לא ָרָאָתה ְוכוּ ַע  )סדְיׁשַ הֹון ּבְ ח ּבְ ּבַ ּתַ ָמאֵריהֹון ִמׁשְ ין ִאינּון ּדְ , ִאּלֵ
ין יׁשִ ִאין ַקּדִ ין ִעּלָ ָעאִלין ּבֵ ין ִאינּון ּדְ ְרֵעי ִדְלֵעיָלא ְוֵלית , ִאּלֵ ל ּתַ ין ָעאִלין ּכָ ְוִאּלֵ

יֵדהֹון ְוכוּ  ִיְמֵחי ּבִ   .'ַמאן ּדְ

ָחְכַמת הָ   עֹוֵסק ּבְ רּוְך הּואִמי ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ן ְלַהּקָ   ֱאֶמת ִנְקָרא ּבֵ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ן ְלַהּקָ ָחְכַמת ָהֱאֶמת הּוא ִנְקָרא ּבֵ עֹוֵסק ּבְ ם ִמי ׁשֶ  ּגַ
ַהר  ת ּבְ ָרׁשַ סֹוף ּפָ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ף קיא(ּכְ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ):ּדַ םיָ וּ עיְ ּבְ   .ן ׁשָ

ִעְנַין ָהעֶֹנׁש ַהְמֻעּתַ  ָרֵזי ּתֹוָרה ַרֲחָמָנא ְוֵכן ּבְ ֵאיָנם עֹוְסִקים ּבְ ד ְלאֹוָתם ׁשֶ
קּוֵדי  זַֹהר ּפְ ר ּבְ ף רמז(ִליְצַלן ֲאׁשֶ ֵמיּה  ל"יֹוִפיֵא ַהאי ֵחיָוָתא : ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ : :)ּדַ , ׁשְ

ָחְכְמָתא  ָכל ָרֵזי ּדְ יָמא ּבְ י יֹוִפיֵא (ְוִאיִהי ַקּיְ לָ "ּכִ ה ַקּבָ ִגיַמְטִרּיָ ָחאן ְלָכל ִא  )ה"ל ּבְ יּנּון ַמְפּתְ
יּה  ָחְכְמָתא ַקְייִמין ּבֵ ָקא  .'ְוכוּ  ּדְ ְמָתא ַסּלְ ד ִנׁשְ יָמא ּכַ א ַקּיְ יׁשָ ַהאי ֵחיָוָתא ַקּדִ

יּה  ָמאֵריּה , ּוָמָטאת ְלַגּבֵ ָחְכְמָתא ּדְ ָרָזא ּדְ ַאל ָלּה ּבְ ֵדין ׁשָ ּוְכפּום ַהִהיא ָחְכְמָתא , ּכְ
ּה  ק ּבָ ָרִדיף ֲאַבְתָרּה ְוַאְדּבַ ָקא ְוָלא . ָהִכי ַיֲהֵבי ֵליּה ַאְגֵריּה  ּדְ ְוִאי ָיִכיל ְלַאְדּבְ



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ יח  י"ַהׁשְ

ק ֵחי ֵליּה ְלַבר, ַאְדּבַ ְכִסיפוּ , ְוָלא ַעְייָלה, ּדָ חֹות ַההּוא ֵהיָכָלא ּבִ יָמא ּתְ ְוַכד , ְוַקּיְ
ְדַפְייהוּ  ְתחֹוָתּה , ַנְטֵלי ּגַ ָרִפים ּדִ ין ׂשְ הּו ּבַ  ,ֵחיָוָתא ְדַהאי ִאּלֵ ּלְ ֵדין ּכֻ י ּכְ ְטׁשֵ

ַגְדַפְייהוּ  יָמא, ְואֹוְקדּון ָלּה ְוִאּתֹוְקַדת ְוָלא ִאּתֹוְקַדת, ּבְ יָמא ְוָלא ַקּיְ ְוָהִכי , ְוַקּיְ
ָכל יֹוָמא ָדָנת ּבְ עֹוָבִדין ָטִבין ִאית ָלּה  .ְנִהיַרת ְוָלא ְנִהיַרת, ִאּתְ ב ּדְ ִגין , ְוַאף ַעל ּגַ ּבְ

ַההּוא ָעְלָמא ֵלית ַאְגָרא ּבְ ָחְכְמָתאכְּ , ּדְ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָלא , ִאיּנּון ּדְ ּכְ ְלִאְסּתַ
ָמאֵריהֹון  יָקָרא ּדְ םיָ וּ עיְ  ,'ְוכוּ ּבִ   .ן ׁשָ

ָעִמים  ה ּפְ ּמָ ִגְלּגּול ּכַ א ָצִריְך ַלֲחזֹר ְוָלבֹוא ּבְ ֹעֶנׁש ֶזה ֶאּלָ י ּבְ ְולֹא ּדַ
יָתה ַרֲחָמָנא ִליצְ  ְוִלְסּבֹל ַצַער ה ְוַצַער ַהּמִ ֶזה ן ֲעַדיָ ְוֵיׁש  ,ַלןעֹוָלם ַהּזֶ ָסֵפק ּבְ
ה  ַמת ּגּופֹו אּוַלי ִיְזּכֶ ִנׁשְ ִני ּבְ ֵ ְצָוה לְ ַהׁשּ ם ּמִ יק לֹו ַהּזֹאת ַקּיֵ י ֵאין ַמְסּפִ ּכִ

סֹוד ָהִעּבּור ְצוֹות ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  ,ָלבֹוא ּבְ ַער ַהּמִ ת ׁשַ ְתִחּלַ ְמבָֹאר ּבִ   :ּכַ

ִהי ִעְנַין ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ׁשֶ ה ִאם לֹא "ַמ א ֶאָחד ֵמַר ְלעֹוָלם ּבְ ח ִמְצַות ֲעׂשֵ
ַפְרּדֵ  הּוא ִעְנַין ִעְסקֹו ּבְ ִלים אֹוָתּה ׁשֶ ט "ִהׁשְ ׁשָ בֹות ּפְ י ּתֵ הּוא ָראׁשֵ ס ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ַעת  דֹו ַמּגַ ּיָ יג ַעד ָמקֹום ׁשֶ ִ ר יּוַכל ְלַהׂשּ ִפי ֲאׁשֶ ָכל ַאַחת ֵמֶהם ּכְ ָרׁש סֹוד ּבְ ֶרֶמז ּדְ
ֵדהוּ ְוַלֲעׂשוֹ  ,ִלְטרַֹח  ַלּמְ ּיְ ל  ,ת לֹו ַרב ׁשֶ ר ִמְצָוה ֶאָחד ׁשֶ ן ֲהֵרי ִחּסֵ ה ּכֵ ְוִאם לֹא ָעׂשָ

ל ַעד  ְלּגֵ ְתּגַ ּיִ ְצוֹות ְוָצִריְך ׁשֶ ָכל ַהּמִ קּוָלה ּכְ דֹוָלה ּוׁשְ ִהיא ּגְ ְלמּוד ּתֹוָרה ׁשֶ ּתַ
ד ְטַרח ּבְ ּיִ ְרֵד ' ׁשֶ ל ַהּפַ ִחינֹות ׁשֶ רס "ּבְ ְזּכַ אן ְלׁשוֹ  .ַהּנִ   .נוֹ ַעד ּכָ

ִביא ִיְרְמָיה  ְבֵרי ַהּנָ ֶזה ּדִ ְבּכּו ְלֵמת  )ב"ִסיָמן כ(ּוַמה ְמאֹד ִנְמְלצּו ּבְ ָאְמרֹו ַאל ּתִ ּבְ
ְפָטר ' ְוכוּ  יק ַהּנִ יד ַעל ֵאיֶזה ַצּדִ ִצים ְלַהְסּפִ ְתַקּבְ ּבּור ַהּמִ ר ִעם ַהּצִ הּוא ְמַדּבֵ ׁשֶ

יק ֶאָחד ֵמ  ְחַסר ַצּדִ ּנֶ ְזכּותֹו ֲעֵליֶהםַרֲחָמָנא ִליְצַלן ַעל ׁשֶ ָהָיה ֵמֵגן ּבִ , ַהּדֹור ׁשֶ
ְבּכּו ְוכוּ  ִביא ַאל ּתִ יִקים ֵאיָנם זֹוִכים ' ְוָקָאַמר ְלהּו ַהּנָ ל ַצּדִ ם ׁשֶ ֻרּבָ ְלִפי ׁשֶ

ָכל ד ְרֵד ' ַלֲעסֹק ּבְ ִגְלּגּול "ֶחְלֵקי ַהּפַ ן ֻמְכָרִחים ֵהם ַלֲחזֹר ְוָלבֹוא ּבְ ס ְוִאם ּכֵ
ִלים ִלּמ  ֵדי ְלַהׁשְ דּכְ ג' ּוָדם ּבְ י ֲאִפילּו הּוא ָעַסק ּבְ ְרֵד ' ֲחָלִקים ּכִ ס "ֶחְלֵקי ַהּפַ

ל ֶהן"לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ְוָעָליו ֶנֱאַמר  ה ִיְפַעל ּכָ לֹוׁש ִעם ֵאּלֶ ֲעַמִים ׁשָ  ֵאל ּפַ
ֶבר ן ַהְוָיא  "ּגָ ִגְלּגּול ְוִאם ּכֵ ֵסיָדא ְלַהֲחִזירֹו ּבְ ַהְדָראּפְ ר ׁשֶ  .ּדְ ּיֹום ְוֶאְפׁשָ ּבֹו ּבַ

ת ֱאמֹר  ָרׁשַ זַֹהר ֵריׁש ּפָ ר ּבְ ְזּכַ ּנִ ל ּכַ ְלּגֵ ְפָטר הּוא חֹוֵזר ּוִמְתּגַ ּנִ םיָ וּ עיְ ׁשֶ ן . ן ׁשָ ְוִאם ּכֵ
ךְ  ל ּכָ ִסיָדא ּכָ כּו ָבכֹו ַלהֵֹלךְ , ֵאין ָלֶכם ּפְ ד, ָאְמָנם ּבְ ָבר ָעַסק ּבְ ּכְ יק ׁשֶ ' ְלאֹותֹו ַצּדִ

ס ְרּדֵ י ּתֵ , ֶחְלֵקי ַהּפַ ַבת ַלהֵֹלְך ד' ַבת ַלהֵֹלְך ִהיא ָחֵסר וּכִ ֲחׁשֹב ּתֵ ָעִמים ' ְוִאם ּתַ ּפְ
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ֶנֶגד ד' ִעם ד ֵהם ּכְ ְרֵד ' ַהּכֹוְלִלים ׁשֶ ה ּפַ ִגיַמְטִרּיָ ס ֵהם ּבְ ְרּדֵ ה . ס"ֶחְלֵקי ַהּפַ ּזֶ ׁשֶ
יק לֹא ָיׁשּוב עֹוד ְוָרָאה ֶאת ֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו  ּדִ ָעה לֹא ֲא כִּ ַהּצַ יֶבּנוּ י ַעל ַאְרּבָ הּו . ׁשִ ּזֶ ׁשֶ

ה ֱאֶמת ְוֶנְחַסר ְלַגְמֵרי ִמן ָהעֹוָלם ַהּזֶ ָלא ַהְדָרא ּבֶ ִסיָדא ּדְ   .ּפְ

ה ֶנה ִעיֵרנוּ  ְוִהּנֵ ּבָ ְגַדד ּיִ ִעיֵרנּו ּבַ רּוִבים ָזָהב ַהּסֹוְכִכים , ָאֵמן ּבְ ַנִים ּכְ ָהיּו ָלנּו ׁשְ
ר ָהיּו לָ  ה ֲאׁשֶ ִית ּוִמחּוץ ְוֵהּמָ יֹום ַזַעםַעל ָהִעיר ִמּבַ , נּו ְלחֹוָמה ּוְלַמֲחֶסה ּבְ

יק ְיסֹוד עֹוָלם  ּקֶֹדׁש ַצּדִ יםָהִראׁשֹון ּבַ י יֹוֵסף ַחּיִ ין ּבֶ  ָחָכם ַרּבִ הוּ  ָחָכם ַרּבִ  ֵאִלּיָ
ן  יםּבֶ ה ַחּיִ י מׁשֶ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ָחָכם ַרּבִ אֹון . ֵזֶכר ַצּדִ ּקֶֹדׁש ָהַרב ַהּגָ ִני ּבַ ְוׁשֵ

אָחָכם ַרּבִ  ְמעֹון ַאֲהרֹן ַאּבָ ר  י ׁשִ א ּבַ יק ְוָקדֹוׁש ַאּבָ ִסי ֵזֶכר ַצּדִ ה ַאּגָ ַהְמֻכּנֶ
  .ִלְבָרָכה

ְלּגּוִלים ַער ַהּגִ ֵני ַאֲהרֹן ַעל ׁשַ ר ֵסֶפר ּבְ ר ב, ַהְמַחּבֵ יִקים ֵאּלּו ֵהם ' ֲאׁשֶ ַצּדִ
ֵעץ ַחיִּ  רֹב ִעְסָקם ָהָיה ּבְ ִעיֵרנּו ׁשֶ ם ָהיּו ִנְמָצִאים ּבְ ָעִריםְלַבּדָ מֹוָנה ׁשְ ל  ,ים ּוִבׁשְ ּכָ

ְפֵני ַעְצמוֹ  יתֹו ּבִ ּכִ ֶחֶדר ַמׂשְ ְזכּוָתם , ֶאָחד ְוֶאָחד הּוא עֹוֵסק ְלַבּדֹו ּבְ ה ּבִ ְוֵהּמָ
ים ַעל ָהִעיר ֶזה ִמּפֹה ְוֶזה ִמּפֹה   ...ְוִצְדָקָתם ָהיּו ְמִגּנִ

ֶרת ְלַחְכֵמי ַהּדֹורֹות לֵ  י ֶזה ִלְהיֹות ַמְזּכֶ ַדע ְוָכַתְבּתִ יַדע ּוְלהֹוִדיַע ּוְלִהּוָ
ה ָצרֹות ּמָ ּכַ ָלם ֵמֵעֶסק ָרֵזי , ׁשֶ ְ ִהְתַרׁשּ ַרּבֹות ְוָרעֹות ּגֹוְרִמים ָלעֹוָלם ּבְ

  ַהּתֹוָרה

ַדע  ֶרת ְלַחְכֵמי ַהּדֹורֹות ֵליַדע ּוְלהֹוִדיַע ּוְלִהּוָ י ֶזה ִלְהיֹות ַמְזּכֶ ְוָכַתְבּתִ
ה ָצרֹות ּמָ ּכַ ָלם ֵמֵעֶסק ָרֵזי ַהּתֹוָרה ַרּבֹות ְוָרעֹות גּ , ׁשֶ ְ ִהְתַרׁשּ ֹוְרִמים ָלעֹוָלם ּבְ

ר ְלֵעיל  ְזּכַ ּקּוִנים ַהּנִ ּתִ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ לּוָתא ְוכוּ ּכְ ָגִרים ֲעִנּיּוָתא ְואֶֹרְך ּגָ ְוֹקֶצר . 'ּדְ
לּוי  ְלּגּוָלם ַהּכֹל הּוא ּתָ ָרֵאל ְוֹקֶצר ּגִ ִכיָנה ְוֹקֶצר ָצַרת ִיׂשְ ְ לּות ַהׁשּ אָרם ּגָ ַצּוָ ּבְ

עּור  ִ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֵאיָנם רֹוִצים ְלַמֵעט ִמׁשּ ָיָדם ְיֹכֶלת ַלֲעסֹק ּבְ ׁש ּבְ ּיֵ ַעל ׁשֶ
יַח  בּוַע ָלֶהם ּוְלַהּנִ ָרֵזי ּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה  ִלּמּוָדם ַהּקָ ַנאי ַלֲעֹסק ּבְ ְוהּוא ּפְ

ֲעָדם ר ּבַ   .ַרחּום ְיַכּפֵ

ם...  ר ּגַ ָיא ֲאׁשֶ ל קּוׁשְ קֹום ֶאָחד לֹא ִיְסמְֹך ַעל  ּכָ ן ִלְפֵני ַהּלֹוֵמד ִמּמָ ּמֵ ְזּדַ ּתִ
ם  ר ׁשָ ְדָבֵרינּו ֲאׁשֶ קֹום ַהִהיא ְוַגם ָראֹה ִיְרֶאה ּבִ ּמָ ן ָעֶליָה ּבַ א ָצִריְך ְלַעּיֵ ִזְכרֹוִני ֶאּלָ

ֶבת ֶ י אּוַלי ִהיא ִמְתַיׁשּ ַמ  ּכִ םּבְ תּוב ׁשָ ּכָ ֶהָערֹות ֵאּלוּ . ה ׁשֶ יְונָ . ְוַדי ּבְ ם  ַתּתִ לֹו ָיד ָוׁשֵ
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ָרֵאל  ִיׂשְ ית ֶלֶחם ְיהּוָדה"ּבְ י ֵיְיִני  "ּבֵ ָבר ָמַסְכּתִ י ּכְ ַעל ִאְדָרא  "ַקחֵיין ָהֶר "ַיַען ּכִ
תּו ְוָרווּ  ָנן ְוַתְלִמיֵדיהֹון ּוְכָבר ׁשָ י ִלְפֵני ַרּבָ ּתִ ׁשְ א ְוִאְדָרא זּוָטא ְוִהּגַ י . ַרּבָ ְונֹוַדע ּכִ

לֹ  ה ּבְ ֻעּדָ ַתב ֵאין ַהּסְ ּכָ ּבִ א ֶלֶחם ּוְכמֹו ׁשֶ ְקָרא  י"ָהַרׁשְ זַֹהר ַוּיִ ף ד(ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ  )'ּדַ
סּוק ִאְכלּו ֵרִעים ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  ַחְמָרא: ַעל ּפָ י ּדְ ְרּבֵ ִאית ֵליּה ּגַ ְעָיא, ַמאן ּדְ  ֲאִכיָלה ּבַ

ַיִין ָמָסכְ ' ְוכוּ  תּו ּבְ יְוָכַתב ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלֲחִמי ּוׁשְ יׁש . ּתִ ית ֶלֶחם ְלַהּגִ יִתי ּבֵ ָלֵכן ָעׂשִ
ן ֲאָמתֹו  ם ֶאת ַעְבּדֹו ּבֶ ֵ ֵגן ַהׁשּ ּתָ ֶ ה ׁשּ ְבָעה ִמּמַ ם ֶלֱאכֹל ְלׂשָ ֵ ִבים ִלְפֵני ַהׁשּ ְלַהּיֹוׁשְ

ה ָמָת  ַחּנָ ֵתנוּ . ֵעיֵנינוּ ְלָיּה ּוְלָיּה ּוְבֵכן ָאנּו . ֵעֶדן ּה ִנׁשְ ִפּלָ ּכֹון ּתְ  ִליהּוָדהְוזֹאת . ּתִ
א ֱאלֵֹהינוּ  ְוָעֵתנוּ . ְוֹיאַמר ָאּנָ ֵעה ֶאל ׁשַ ץ . חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינוּ . ׁשְ ין ַהּגֹוִיים ַקּבֵ ּוִמּבֵ

זּוֵרינוּ  ָיֵמינוּ . ּפְ ְצִמיַח ּבְ ָך ְמֵהָרה ּתַ ִוד ַעְבּדְ ַאְרֵצנּו ְוֶאת ֶצַמח ּדָ ּוֶמֶלְך . ְוִתָטֵענּו ּבְ
ֱחֶזיָנה ֵעיֵנינוּ  ָיְפיֹו ּתֶ ַמח. ּבְ בֹוֵדנוּ  ִיׂשְ נּו ְוָיֵגל ּכְ ָיֵמינוּ . ִלּבֵ ְמֵהָרה ּבְ ן ְיִהי ָרצֹון. ּבִ  ּכֵ

  .ָאֵמן

ר ַהאי ַלְחָמא ַעְנָיא ְבֵרי ַהְמַחּבֵ   .ּכֹה ּדִ

ה ְיׁשּוָעה ִעיר ְיאּוָדה מׁשֶ ְמֵרהּו צּורּו  ,ַהּצָ יא ִיׁשְ ַתּיָ ְיֶחְזֵקאל ְיׁשּוָעה ּפְ
הוּ    ִויַחּיֵ

ית ֶלֶחם ְיהּוָדה ֵחֶלק ִר (   )אׁשֹוןּבֵ

י" ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ת ָהָעם, !ּבִ ְגֻאּלַ   !"ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק ּבִ

א ּטֵ יק ְוָאַמר ִהְתּבַ ַעם ַצּדִ יַח : ּפַ ׁשִ בֹוא ֶמֶלְך ַהּמָ צּו ּוָבאּו , ּבְ ָרֵאל ִנְקּבְ ַעם ִיׂשְ
ֵמִחים, ָלךְ  ים ּוׂשְ ׂשִ ֵעת ַהּזֹאת ִיְתּבֹונֵ , ּוְפֵליַטת ָהָעם ׂשָ ׁשִ ּבְ יַח ן ֶמֶלְך ַהּמָ

יו ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַמֲעׂשָ הֹורֹות ִיְבָחן ּכָ ֵעיָניו ַהּטְ ְלֶפַתע ָיִרים ָידֹו , ּבְ
עוֹ  ֶאְצּבָ ֲחֶזה, ְוַיְרֶאה ּבְ ּמַ יטּו ּבַ ְפִליָאה ְוַיּבִ ִמיַע , ּכּוָלם ָיִרימּו ֵעיֵניֶהם ּבִ ָאז ַיׁשְ

יַח ֶאת קֹולֹו ְויֹאַמר ׁשִ ַהְפנֹותֹו ֶאְצ , ֶמֶלְך ַהּמָ ע ַעל ְיהּוִדי ְמסּוָייםּבְ : ּבַ
י" ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ת ָהָעם, !ּבִ ְגֻאּלַ ל ְיהּוִדי !". ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק ּבִ ְך ַיְרֶאה ַעל ּכָ ּכָ

יָאתוֹ  ַעל ְלַמַען ּבִ ּפָ    .ְוְיהּוִדי ׁשֶ



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ כא  י"ַהׁשְ

יַח ָיבֹוא ׁשִ ַהּמָ ׁשֶ אי ּכְ דֹוׁש , ּוְבַוּדַ ְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּלָ  ֵהם ִיְהיוּ , ֵאּלּו ׁשֶ
ָניו ל ּפָ ה, ָהִראׁשֹוִנים ְלַקּבֵ ֻאּלָ ם ַהּגְ ַרְזּתֶ ּזֵ ר ּכֲֹחֶכם ׁשֶ יַח ֹיאַמר ָלֶהם ִייׁשַ , ּוָמׁשִ
ם ֵלם, ּוִבְזכּוְתֶכם ָהעֹוָלם ַקּיָ ָ ּקּונֹו ַהׁשּ    .ּוָבא ַעל ּתִ

ִרים ָ ֻאׁשּ ה ִלְהיֹות ִמן ַהּזֹוִכים ַהּמְ ְזּכֶ ּנִ ְכבֹודוֹ , ַהְלַואי ׁשֶ יַח ּבִ ׁשִ ַהּמָ ּוְבַעְצמֹו  ׁשֶ
י" –ָיִעיד ָעֵלינּו  ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ן ".ּבִ ַמִים, ְיהּוִדים ְיָקִרים, ַעל ּכֵ ם ׁשָ יּמּוד ְלׁשֵ נּו ּלִ , ּתְ

הַה  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ַדקֹוֵתיֶכם ְלַמַען ַהׁשּ ִלְגרֹם , ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנוּ , ְקִריבּו ּמִ
נוּ ִלְפּדוּ  יַח ּכּוָלנּו כְּ ְך ְוֵנלֵ , ת ַנְפׁשֵ ׁשִ ֵני ֶמֶלְך ַהּמָ ל ֶאת אֹור ּפְ ֶאָחד ָיַחד ְלַקּבֵ

ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ  .ּבִ

ּבִ  נּו ְנבּוַאת ָהַרׁשְ ם ּבָ ֻקּיַ ּיְ ה ׁשֶ נּו ְכֶאָחד ִנְזּכֶ ַהאי "י "ְוֻכּלָ ָרא ּדְ ָאה ּדָ ַזּכָ
יּה  רֹור"ּוְבְסגּוָלתֹו  "ִאְתַגְלְיא ּבֵ יֵחנּו , ֱחֶזיָנה ֵעיֵנינוּ ְוֶת  "ּוְקָראֶתם ּדְ ִוד ְמׁשִ ן ּדָ ּבֶ

ָיְפיֹו ֶמֶלְך  ַכר זֹאת ֵא , ְוָהָדר ֱאלֵֹקינוּ " עֹז"ּבְ , ָיבֹוא ְוִיְגָאֵלנוּ ּבְ , ל ַחי ֶחְלֵקנוּ - ּוִבׂשְ
נוּ ' ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה בֹוד ַמְלכּותֹו ָעֵלינוּ , צּוֵרנּו ָמִגּנֵ ֶלה ּכְ נוּ , ִיּגָ ַמח ִלּבֵ , ְוָאז ִיׂשְ

נוּ  נוּ , ְוָתֵגל ַנְפׁשֵ יׁשּוַעת ַמְלּכֵ ן ִיְהֶיה ָרצֹון, ּבִ   .ָאֵמן ּכֵ

 





  

ıַמִים ָוָאֶר ה ׁשָ ם עֹוׂשֵ ֵ   ֶעְזִרי ֵמִעם ַהׁשּ

  ֵסֶפר
בִּ    י"ַרֲחֵמי ָהַרׁשְ

הֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמ    ְדָרׁשָ
ׁשּוָבה  ֶרת ְיֵמי ּתְ   א"תשעֲעׂשֶ

ַמִים   ְלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ׁשָ
רּות ר  ַעל ְיֵדי ִהְתַחּבְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלַֹקי ַרּבִ ּנָ ְלּתַ

  ע"זייֹוָחאי 

ִליָט ר "ַאְדמוֹ ק "ִמכָ    א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ְעָיה ָהאְלִמיןד "בביהמ ֶמׁש  – ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ׁשֶ   ּבֵ

  

  "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי"ַעל ְיֵדי יֹוֵצא ָלאֹור 
ֶמׁש תובב"בעיה ית ׁשֶ   א"ק ּבֵ

ֵרי  ׁשְ  ק"לפ א"תשעּתִ



  

  

בִּ  – ל ָהַרׁשְ דֹולֹות ׁשֶ   – י"ַהַהְבָטחֹות ַהּגְ
רּוָמה קכ( ֹזַהר ּתְ   :)ח"ּבְ

ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :א"זיעָאַמר ַרּבִ
ַמִים ָוָאֶרץ יםשֶׁ , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ   ּכָ

דֹושׁ [ ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהּקָ   ]ּבַ
לֹׁש ַמעֲ  ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, לֹותִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ ֶ   ַמה ׁשּ

ָעה  .א   .ּכֹוֶפה ֶאת ַמְלכּות ָהִרׁשְ
ַרְך   .ב ם ִיְתּבָ ֵ ה ַנַחת רּוַח ְוִעּלּוי ְלַהׁשּ  .עֹוׂשֶ

ּלֹא ֵיָחֵרב  .ג ל ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹום, ַמֲעִמיד ֶאת ּכָ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

בִּ   :י"ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ
ִנים ְל   .א  .ָבָניוזֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ

ה  .ב עֹוָלם ַהּזֶ ירּות ּבָ  .זֹוֶכה ַלֲעׁשִ

א  .ג  .זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ

יק ּוְלָהַרע לֹו   .ד כֹול ְלַהּזִ ּיָ  .ֵאין ׁשּום ֶאָחד ׁשֶ

ן ֵעֶדן  .ה ֲעֵרי ּגַ ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו  – ִנְכַנס ִלׁשְ  .ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ

ָכל ִעְנָי   .ו ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַפע ּבְ יִעים ָעָליו ׁשֶ ּפִ ל ַהּדֹורֹותַמׁשְ  .ִנים לֹו ּוְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ

ּבִ   .ז רּוְך הּוא ְוָהַרׁשְ דֹוׁש ּבָ ֶהם ַאְבָרָהם י "ַהּקָ ֵרְך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ְמָבְרִכים אֹוָתם ּבְ
ם הּוא , ָאִבינוּ  ּגַ ָלם ֶאת ִקֵרב ׁשֶ רּוְך הּואּכֻ דֹוׁש ּבָ  .ְלַהּקָ

רּוְך הּוא קֹוֵר   .ח דֹוׁש ּבָ ים אֹותֹו ַהּקָ ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ּוְמַלּוִ ְוִנְכַנס , א ְלַאְרּבַ
נּוִזים  ְבִעים עֹוָלמֹות ּגְ א (ְלׁשִ יַמְטִרּיָ ֶהם ׁשּום ָאָדם ַאֵחר , ")סֹוד"ּגִ ּלֹא זֹוֶכה ּבָ  –ׁשֶ

 .ּוְמֻיָחִדים ַרק לֹו 
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ּבִ   ג  י"ַרֲחֵמי ָהַרׁשְ

  

  ֵסֶפר
בִּ    י"ַרֲחֵמי ָהַרׁשְ

  

ה   ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ
ׁשּוָבה  ֶרת ְיֵמי ּתְ   א"תשעֲעׂשֶ

ִליָט ר "ַאְדמוֹ ק "ִמכָ    א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ְעָיה ָהאְלִמיןד "בביהמ ית ׁשֶ  – ֲעֶטֶרת ְיׁשַ   ֶמׁש ּבֵ

ַמִים   ְלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ׁשָ
רּות א ָהֱאלַֹקי  ַעל ְיֵדי ִהְתַחּבְ ּנָ ר יֹוָחאי ְלּתַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ   ע"זיַרּבִ

ִאים רּוִכיםּבְ  ם ַהּבָ ׁשֵ  'ה ּבְ

ְרׁשּות אֹוִנים ּבִ ִנים ַהּגְ יבֹות  ,ָהַרּבָ י ְיׁשִ ִליָט ָראׁשֵ ים  ,א"ׁשְ י ָהַרּבִ ּוְמַזּכֵ
ַמִים ַהְמָקְרִבים ֶאת ַאֵחינוּ  ָ ׁשּ ּבַ ָרֵאל ְלָאִבינּו ׁשֶ ֵני ִיׂשְ נּו , ֲעֵליֶהם ִיְחיוּ ' ה ּבְ ִאְרּגְ ׁשֶ

הַה ֶאת  ָהל לכָּ ּוִבְרׁשּות , ִקּבּוץ ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ה ַהּקָ ָעִמים ' היֹוֵסף , ַהּזֶ ֲעֵליֶכם ֶאֶלף ּפְ
ר ָלֶכם ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ   .ָאֵמן, ַוְיָבֵרְך ֶאְתֶכם ּכַ

ה ַהּיֹוֵצא ֲאַנְחנּו ְמַיֲחִלים וּ  דֹול ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ם ַהּגָ ֵ ְמִקידּוש ַהׁשּ ים ׁשְ ְמַצּפִ
ּבּוץ  הֵמַהּקִ דֹוׁש ַהּזֶ ה ְלּבִ  ,ַהּקָ תִנְזּכֶ ְנפֹות " :ְרּכַ ע ּכַ ֵצנּו ַיַחד ְמֵהָרה ֵמַאְרּבַ ְוַקּבְ

יַח ִצְדֵקינּו  ,"ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנוּ  ִביַאת ָמׁשִ   .א"בבּבְ

ָא  ָנה ּבְ ִמׁשְ תּוב ּבְ ֶרק ג א(בֹות ּכָ ל , ֲעַקְבָיא ֶבן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר: ")ּפֶ ּכֵ ִהְסּתַ
ה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה ה ְדָבִרים ְוֵאין ַאּתָ לׁשָ ׁשְ ע. ּבִ אָת , ּדַ ה הֹוֵלךְ , ֵמַאִין ּבָ , ּוְלָאן ַאּתָ
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ּבֹון ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ה ָעִתיד ִלּתֵ ָלִכי, ְוִלְפֵני ִמי ַאּתָ רּוְך ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ
  ".הּוא

ים ַמה ָפְרׁשִ ין  ׁשֹוֲאִלים ַהּמְ ּבֹוןוֶזה ּדִ ין ֶזה ַעל ? ַמה ֶזה ֶחׁשְ ּוְמָבֲאִרים ּדִ
ְצָוה  ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּמִ ּבֹון ֶזה ַעל ְזַמן ָהֲעֵבָרה ׁשֶ   .ּתֹוָרהְוִלְלמֹד ָהֲעֵבָרה ְוֶחׁשְ

תשובה מיראה מהפכת  )ב"ע ו"יומא דף פ(: ל הקדושים"ידועים דברי חז
והעצה היחידה . ותשובה מאהבה זדונותיו נהפכים לזכויות, זדונות לשגגות

ואחד מיסודי התשובה זה קבלה , להינצל מהחשבון היא תשובה מאהבה
  .לעתיד

ואיך אפשר להפוך שעה אחת למאות , איך אפשר לתקן!!! מורי ורבותי
ומה ?, ו לתשובה מאהבהובמה יתרצה תשובתנ?, מיליוני שעות של תורה

  ? נקבל על עצמנו כדי לזכות בדין וחשבון

ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון" ּבָ ּבֹון ּתִ ִלים ּבֹאּו ֶחׁשְ ן ֹיאְמרּו ַהּמׁשְ י ֵאׁש  :ַעל ּכֵ ּכִ
מֹות ַאְרנֹן ֲעֵלי ּבָ ְרַית ִסיחֹן ָאְכָלה ָער מֹוָאב ּבַ ּבֹון ֶלָהָבה ִמּקִ במדבר ( :ָיְצָאה ֵמֶחׁשְ

ר "ר שמואל בר נחמן א"א: )ב"ע ח"דף ע(בבא בתרא ובגמרא , )ח"כ- ז"כ – א"כ
המושלים אלו המושלים ' יוחנן מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים וגו

 אביצרם בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה
ושכר עבירה כנגד הפסדה תבנה ותכונן אם אתה עושה כן תבנה בעולם הזה 

 

ניצל את , כשנודע לו דברי הבן איש חי והכסא מלך: ק"סיפור מסוחר יהודי מוכר בירושלים עיה ]א[

  .זמנו ולמד שש שעות בשבת אחת

לו ידעתי הייתי , ענה לי, זה שווה מליון שנה, אמרתי לו שכשלומדים בשמחה. וסיפר לי על כך

  .שעות זוהר בשבת 13לומד 

כששומע חשבונות כאלו שיכול להגיע , ו וראו מוחו של סוחר שעושה חשבונות על כסף וזהבבוא

ועל זה אפשר ". טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"ומקיים בעצמו את הפסוק , לעשירות גדולה כזה

ן זֹוָמא אֹוֵמר :)'משנה א 'פרק ד(מסכת אבות ל הקדושים ב"להמליץ דברי חז ֶחְלקוֹ ֵאיֶזהּו ָעׁשִ ... ּבֶ ֵמַח ּבְ ָ , יר ַהׂשּ

ֱאַמר  ּנֶ ֶריָך ְוטֹוב ָלךְ , )תהלים קכח(ׁשֶ י ֹתאֵכל ַאׁשְ יָך ּכִ ּפֶ ֶריךָ . ְיִגיַע ּכַ עֹוָלם ַהזֶּה, ַאׁשְ א, וטֹוב ָלךְ . ּבָ   .ָלעֹוָלם ַהּבָ

תֹוָרֶתךָ : "ואנו מתפללים בכל יום  ומיהו העשיר האמיתי זה ששמח בחלק ולימוד, "ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ

, צריך להיות בשמחה' י החי שעיקר עבודת ה"וידוע דברי האר, התורה ובזה מכפיל את תורתו באלף

  .ועל ידה זוכים לכל המעלות וההשגות בסייעתא דשמיא
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ירוץ ויחטוף , וכל מי שעיניו בראשו ועדיין בר דעה. ל"עכ, כונן לעולם הבאות
  .ויאחז באילן החיים האמיתיים

ה "והקב, ק כתוב שכל יהודי חייב לחדש חידושים בשבת קודש"בזוה
ועתה על , ואם לא חידש נמצאת בבושה גדולה, שואל לנשמה מה חידשה

ה כדברי הכסא מלך ידי הלימוד הנפלא בזוהר הקדוש ששעה שווה שנ
ובשמחה למיליון שנה , ע"ובשבת עולה לערך אלף שנה כדברי הבן איש חי זי

י ָנָתן וביסורים כפול מאה כד, כדברי האורחות צדיקים ַרּבִ ָאבֹות ּדְ ִאיָתא ּבְ
ֶרק ג( ָנה ו' ּפֶ לפי שטוב לו לאדם דבר אחד ... רבי ישמאעל ברבי יוסי אומר, )'ִמׁשְ

ילקוט ואיתא ב, וגם צער כבישת היצר נחשב ליסורים, בבצער ממאה בריווח
אמר רבי חנינא בר פפא תורה שלמדתי : )רמז תתקסח -קהלת פרק ב (שמעוני 

  .באף נתקיימה לי

שעה אחת בשבת קודש שווה מאה : בואו וראו היוצא מחשבון זה
וזהו בוודאי , ועוד נחשב כמו שמחדשים חידושים בתורה, מיליון שנה תורה

  .ובכך כל אחד ימצא תיקון ונחת לנשמתו, אמיתיים ותורה לשמהחידושים 

, כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו )ח"י' אבות פרק ה(ל "אמרו חז
ְוָהִייִתי ֲאִני ּוְבִני : "כמוחיסרון וגם מלשון  ,חטא ועבירהמלשון  חטא

ִאים לֹמֹה ַחּטָ   .חסרים: פירוש. )כאפסוק  'פרק א 'מלכים א(" ׁשְ

  ?במה נשלים את החיסרון? נתקן את העבירה ובמה

 

וידוע דאיתא באבות דרבי נתן דפעם אחת : )פרק א( – צפית לישועהספר ב החפץ חייםכתב  ]ב[

שם יתברך כעת היא טהורה ונקיה שאין בה מטרה ועבודת ה, בצער שקול ממאה פעמים שלא בצער

י בסנהדרין צז "פרש(, ר וסר מרע משתולל על הבריות"כי אדרבא נתקיים בנו בעוה, לכבוד או שאר פניות

ויש . ימאסו אצל כמה סוגי אנשים' ויראי ה, )היינו משתולל לשון שטות, ב כל העולם אומרין עליו שוטה הוא"א ע"ע

מקבלים עליהם לחיות חיי עוני , ות את בניהם יהודים כשרים כדת התורהאנשים אשר בשביל לעש

ואינם . 'ומשארית עמלם יפרישו שכר למלמדים ומורים שיחזקו בניהם בתורת ה, ודוחק כל ימיהם

בשביל חינוך בניהם  ,מהגרים ממקומם למרות עוניים ודוחקם למקומות הרחוקים שהפרנסה מצויה יותר

  .בכל לב ונפש' וכל לומר דנחשב זה תשובה להבודאי נ, לתורה ויראה
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ֵני " :)ז"י ג"ירמיה פרק י( אפשר לפרש במה שכתוב י ִמּפְ ה ַנְפׁשִ ְבּכֶ ִרים ּתִ ִמְסּתָ ּבְ
ה ֵעֶדר ה ּבָ י ִנׁשְ ְמָעה ּכִ ְדַמע ְוֵתַרד ֵעיִני ּדִ   .'ֵגָוה ְוָדֹמַע ּתִ

רב אמר רב שמואל בר איניא משמיה ד: )ב"ע' חגיגה דף ה(ל "ודרשו חז
מקום יש לו להקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו מאי מפני גוה אמר רב 
שמואל בר יצחק מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לעובדי 

  .ל"עכ, כוכבים רב שמואל בר נחמני אמר מפני גאוותה של מלכות שמים

כל הלומד אחר חצות לילה  )ובאדרא ,א"ע ו"חלק ב דף מ(ק "וכתוב בזוה
וזה לשון הזוהר , את המלאכים וכולם מקשיבים לקולו גטה משקי"הקב

  : הקדוש

אבל בפלגות ליליא קודשא בריך הוא עאל בגנתא דעדן לאשתעשעא 
והא אתמר , וכדין בעי ליה לבר נש למיקם ולמלעי באורייתא, עם צדיקיא

הדא הוא , דקודשא בריך הוא וכל צדיקיא דבגנתא דעדן כלהו צייתין לקליה
)ג"י 'שירים פרק חשיר ה( דכתיב

יִבים ְלקֹוֵלְך  ד ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ַהּיֹוׁשֶ
 

וכשקול רנה של תורה עולה : )ב"פרק דרך חיים תוכחת מוסר כ - מסכת חולין ( –ה הקדוש "השלוכתב  ]ג[

וכנסת ישראל וכל צבא המלאכים , ה כל צבא מעלה ומקשיב הקול ההוא"מחריש הקב, מלמטה

. ושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיניהי, )יג, ש ח"שה(כענין שכתוב , מקשיבים הקול ההוא

ולפי שהיה . נוטלים חלקם כל המתחברים עמה בלילה, ה מושך חוט של חסד על כנסת ישראל"וכשהקב

עורה כבודי , )ט, תהלים נז(וכתיב , )סב, תהלים קיט(' אמר חצות לילה אקום להודות לך וגו, דוד יודע דבר זה

, לפי שלא היה ישן אלא כשינת הסוס, שחר ואין השחר מעיר אותיל אני מעיר את ה"ודרשו רז', וגו

, וכשעלה עמוד השחר באה הכלה מעוטרת מכמה שירות ותושבחות וכמה מיני תודה. והוא סוד נעלם

מצוה לכתוב בספר , וכשרואה אותה באותה התיקון הטוב. ויושבת בחיק דודה, כלולה ממעלה וממטה

ומאותו החוט נכתר אותו צדיק . ילות ומושך עליהם חוט של חסדבל' כל בני ביתו העומדים בבית ה

לפי שהוא רשום בסימן , ואין בעלי הדין שולטים עליו, ויראים ממנו עליונים ותחתונים, בכתר המלך

והנזהר בזה מעיד על עצמו שהנשמה הקדושה . ולפיכך אין דנין אותו, המלך וניכר שהוא מבני ביתו

ובשביל שהיא שעה רצויה היה מזהיר הנביא ואומר . מתעורר לעבודתו ומאהבתו ביוצרו, מאירה בו

וצריך ליזהר . נפשי אויתיך בלילה, )ט, ישעיה כו(וכתיב , קומי רוני בלילה לראש אשמורות, )יט, איכה ב(

  . ל"עכ, שלא יפסיק משיתחיל עד שיתפלל עם הנץ החמה

אל את הנפוצה בגולה רועה בגנים של ה אומר לכנסת ישר"הקב - היושבת בגנים )שם(י "רשוב ]ד[

מלאכי השרת חבריך בני  -  חברים מקשיבים לקולך. אחרים ויושבת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות

אמר נואחר כך יקדישו הם ש -  השמיעני. ים דוגמתך מקשיבים ובאים לשמוע קולך בבתי כנסיותקאל

  .יםקל בני אלויריעו כואחר כך  ,אלו ישראל ברן יחד כוכבי בקר )ח"איוב ל(
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ִמיִעיִני דאיהי משבחת , והא אוקמוה היושבת בגנים דא כנסת ישראל. ַהׁשְ
זכאה חולקיה מאן , ליה לקודשא בריך הוא בשבחא דאורייתא בליליא

  .לשבחא ליה לקודשא בריך הוא בשבחא דאורייתא, דאשתתף בהדה

ים : ")ספר שיר השירים - שער הפסוקים (י מובא "ובכתבי האר ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ַהּיֹוׁשֶ
ִמיִעיִני יִבים ְלקֹוֵלְך ַהׁשְ קולך 'לקשיבים 'מבירים 'חת "ר :"ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ

על פסוק והנה , כמו שדרשו בזוהר בפרשת שמות ,חמלההוא , שמיעני'ה
  .והבן זה', נער בוכה ותחמול עליו וגו

  ! ורבותי קהל קדושמורי 

  ?היאך לא נחוס על אבינו שבשמים? עד מתי תהא שכינתא בגלותא

, הוא רוצה לבוא, מלך המשיח מתגולל ביסורים ומתחנן אלינו
   !!!וכל זה תלוי רק בנו, השם יתברך רוצה לגאלנו

א נתנו לנו עצה "י זיע"משה רבינו אליהו הנביא והרשב? ומה העצה
וכיצד נזכה שיבוא תיכף , ות לקירוב הגאולהטובה קלה ומועילה מה לעש

  .ומיד

  .תיכף ומיד בעזרת השם, כולנו ביחד יכולים להביא אותו! אחים יקרים

  .באחדות ואהבת ישראל

 .עלינו להרבות מיליוני שעות תורה

 .יכולים רק בלימוד זוהר הקדוש, ולזכות לכל זה

  !!!נביא את המשיח₪ בחמש מאות 

כן ירבו כולנו ! ידוש השם גדול ונוראה ק"רבותי יש לנו כאן ב
 100כאשר כל אחד יקנה  !!!מתאספים כאן למען הרבות כבוד שמים

, ₪ 500סך הכל , לספר₪ ספרי תיקוני זוהר בפחות ממחיר הקרן בחמש 
, וכך נגיע לשני מיליון יהודים, ולכל העיר, ויחלק את זה למשפחה ולחברים

כפול שני  - נפשות  6משפחה יש  מינימום כל[, וביחד עם בני משפחותיהם
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וכך נגיע לכל עם ישראל לומדי זוהר , ]- מליון שווה שנים עשר מיליון יהודים 
עתה מובן איך בזיכוי הרבים לא יבואו לידי חיסרון כי מכפיל את , הקדוש

וכמו שכתוב בזוהר הקדוש , זכויותינו למיליארדי שעות תורה עד אין קץ
וכתבו , ות ובכוח התורה הקדושהשהגאולה אחרונה תבוא רק בזכ

ללמוד תורת , היא ההמקובלים שהעצה היחידה להינצל ממלחמת גוג ומגוג
  .ותיכף ומיד מגיע המשיח, הסוד ולימוד הזוהר הקדוש בראשונה

מורי ורבותי כולנו רוצים לקרב את הגאולה ברחמים ומתארגנים 
. ע"י זי"בל לכנס את כל היהודים בתיבת נח של הרש"לקיים תקנת הרמח

וכל אחד יקח על על עצמו  0722-99-00-44 על כן מתארגן קו טלפון עולמי
לכל (שעה או חצי שעה ביום להשתתף באלף סיומי זוהר הקדוש ביום אחד 

רּו , )הפחות ְתַחּבְ ּיִ   .כל היהודים באהבה ואחדות למען שמו באהבהׁשֶ

שעל  ,פרטים אפשר לקבל אצל חברי הוועד העולמי להצלת עם ישראל
  ו"יצ" מפעל הזוהר העולמי"ידי הארגון הקדוש 

א ראש "ה שזכינו שהגאון הצדיק המקובל הרב בניהו שמואלי שליט"ב
והרב מזכה הרבים העולמי רבי , ירושלים" נהר שלום"ישיבת המקובלים 

הוציאו כעת סטים של זוהר הקדוש במהדורה , א"פינחס ראובן שליט
וכך כל אחד יכול תיכף , מחיר מסובסדב, מיוחדת עם תרגום ללשון הקודש

אם יבין : שעל זה אמר בעל הכסא מלך ,להתחיל ללמוד ולהבין זוהר הקדוש
 

וענן [" .בסוכות תשבו שבעה ימים< כמנין  )1679(בגימטריא >  ישראל מתאחדים בזוהר הקדוש ]ה[

עיין [, "סכותה לראשי ביום נשק"וזוכים ל, שהשכינה הקדושה חופפת על ישראל, "עליהם יומם' ה

, את הפסוק הזה" יאבי עזר"וכמו שתמיד היה דורש בפתיחה לירחי כלה מרן בעל , ח"ירושלמי יבמות ע

, ועוד, נינצל ממלחמת גוג ומגוג, ובזכות התאחדות עם ישראל בלימוד הזוהר הקדוש, ]על סכנת האטום

כך חייבים ללמוד את הזוהר הקדוש כל השבוע , כמו שהתורה צוותה עלינו בסוכות תשבו שבעת ימים

  ].בלי הפסק

ֹדוׁש ִציָלא ּדְמֵהיְמנּוָתא כְּ  הִלּמּוד ַהזַֹּהר ַהּקָ ים  :ֻסּכָ תִהּלִ תּוב ּבְ ֶרק (ּכָ ָני ֹעז יׁשּוָעִתי - ֲאדֹ'ה " )'מ ח"קּפֶ

ק יֹום ָנׁשֶ י ּבְ תה ְלרֹאׁשִ ְלִמי ". ַסּכָֹ ק"ּדָבר ַאֵחר : ָאְמרוּ  )ְ◌יָבמֹות ּדף עח(ּוִבירּוׁשַ יֹום ָנׁשֶ ל ּגֹוג" ּבְ קֹו ׁשֶ וָכְתבּו . ֶזה נׁשְ

ה בִּ  ּכָ ל ַהּסֻ ִלים דַהְסַכך ׁשֶ ֻקּבָ יָנהַהּמְ ֵקראת, ְבִחיַנת ּבִ ִנים ְבִצָלא ּדְמֵהיָמנּוָתא ַהּנְִ ן , ֵאם ַהחֹוֶפֶפת ַעל ַהּבָ ֹמו ּכֵ ּוּכְ

יָנה ְבִחיַנת ּבִ ּמּוֹדו ּבִ ּלִ דֹוׁש ׁשֶ ר ַהּקָ ב ִלְסָכךְ , ַהזּהַֹ יל , ְוִציָלא ּדְמֵהיָמנּוָתא ֶנְחׁשָ ַמּצִ ק ׁשֶ יֹום ָנׁשֶ ְך ּוָמֵגן ּבְ ּוְמַסּכֵ

ְלֶחמֶ  י (. ת ּגֹוג ּוָמֹגוגִמּמִ ּדֵ   .)ֲעָרבֹותּבַ



ּבִ   ט  י"ַרֲחֵמי ָהַרׁשְ

, ובזה יזכה להיות מבני עליה, מאמר אחד עולה לו ללימוד שנה תמימה
   .היושבים ראשונה במלכות

יַח ָיבֹוא   ) א ׁשִ ּמָ ׁשֶ ים , ּכְ ָפַרּדִ ל ַהּסְ ֵני ִיְהיּו ָהִראׁשֹוִנים ְלַקּבֵ ּפְ
יַח ִצְדֵקנוּ    ָמׁשִ

, ה שענין לימוד הזוהר הקדוש נכנס חזק מאוד גם אצל האשכנזים"ב
וחשבו , שפשוט לא ידעו ממושג כזה שכל יהודי צריך ללמוד זוהר הקדוש

ועכשיו כמעט יום יום מטלפנים אלי , שזה ענין רק למקובלים ונסתרים
שאין להם בבית , גיםובתוכם גם אברכים מופל, יהודים מירושלים בני ברק

, ורוצים לזכות להכניס הבושם הזה אל ביתם וללמוד ולסיים, זוהר הקדוש
  .ושוב ללמוד בזוהר הקדוש

ר "ק מרן האדמו"ח כ"וכאן כדאי לספר מה ששמעתי ממחותני להבחל
שאמר כמה פעמים , ]ע"ושו, ס"מייסד מפעל הש[, ה"מקלויזנבורג זצללה

בגלל , אשונים לקבל פני משיח צדקנוהספרדים יהיו הר, שכשמשיח יבוא
וידוע , ובאמת מפני מה זכו לאמונה פשוטה. שיש להם אמונה פשוטה

פרק (חבקוק שגדלה אמונתם ותמימותם ומקיימים כפשוטו את דברי הנביא 

ל ָהָא  'ַוה" )'כ 'ב ָניו ּכָ ֵהיַכל ָקְדׁשֹו ַהס ִמּפָ כלל בבית  וואין משיחים, "רץּבְ
  .הכנסת

כל גדולי הספרדים נקראו בשם ועוד למה ? כל זה ומנין בא להם
  ?ואילו במקומות אחרים נקראו רק בשם רבי ,חכם

  !!!כל זה בא מדבקותם בלימוד הזוהר הקדוש
 

שמא מתוך , לא יאמר בבית הכנסת, שאפילו לומר דברי מוסר לחבירו, י הקדוש"ידוע דברי האר ]ו[

 .כך יגרר לדבר דברי חולין

מפני מה זכו הספרדים ולא יכלו הגויים ליגע בהם בזמן המלחמה " השפת אמת"וכבר אמר 

וידוע שיש בית המדרש בבלגיה ששרד ולא נחרב . בית הכנסתהעולמית מפני ששומרים על קדושת 

אבל בבית הכנסת הזה שלא , ]מאות בתי מדרשות 500הגם שהם שרפו [מפני שלא שחו שם שיחת חולין 

 .דיברו לא יכלו לשלוט עליו



ּבִ   י  י"ַרֲחֵמי ָהַרׁשְ

שרק מי שלומד תורת הסוד נקרא בשם וכתוב בספרים הקדושים 
ובזכות זה , ובאמת כל גדולי הספרדים היו גדולים גם בתורת הסוד, זחכם

גם להמון , מונה פשוטה יראת שמים ואהבת השם יתברךזכו להחדיר א
וכולם דבקים בדרכי אבותיהם ולומדים . שזה הכח של הזוהר הקדוש, העם

וראינו לפשוטי העם שסיימו כמה , שיעורים ביחיד וברבים זוהר הקדוש
פעמים את הזוהר הקדוש ולא הולכים לישון כל לילה לפני שלומדים זוהר 

  . מונתם התמימה והטהורהוכל זה מכוח א, הקדוש

כי , והישועות ניסים ונפלאות בזכות הלימוד הקדוש הזה חוכל הברכות
אילו לא , ע כוחו רב ועצום עד כדי שאמרו עליו בזוהר הקדוש"י זי"הרשב

 

ל ַהּתֹוָרה ]ז[ ר ׁשֶ ְסּתָ הּ , ַהּדֹוֶחה ֵחֶלק ַהּנִ ּלָ ל ַהּתֹוָרה: ְוֶנֱעָנׁש , ּדֹוֶחה ּכֻ הּ  ּכָ ּלָ ר ,ּכֻ ְסּתָ ְגֶלה ְוַהּנִ ַהּכֹל  ,ֵחֶלק ַהּנִ

הּ , ַאְחדּות ֶאָחד ֵאינֹו ָחֵפץ ּבָ ר ׁשֶ ְסּתָ ּה ְוֶנֱעָנׁש , ְוַהּדֹוֶחה ֵחֶלק ַהּנִ ּלָ ִאּלּו , ּדֹוֶחה ּכֻ י ַהּדֹוֶחה ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדּות ּכְ ּכִ

ּלוֹ  ְבֵרי ֲחכָ . ּדֹוֶחה ּכֻ ְלִעיג ַעל ּדִ ן ַהּמַ ּכֵ ל ׁשֶ ִכיָנהּוִמּכָ ְ יַע ְלַהׁשּ ּפִ ָחְכָמה זֹו ְלַהׁשְ ַתב , ִמים ָהעֹוְסִקים ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ילּו זֹאת ּכִ ֶנה לּו ָחְכמּו ַיׂשְ ֵסֶפר ַהּקָ ּה לֹא ִנְקָרא ָחָכם ַרק ַלְמָדן, ּבְ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ י ַהּלֹוֵמד ּכָ ֵדי , ּכִ י ִאם ַהּלֹוֵמד ּכְ ּכִ

ְקֵר  ה ַהּנִ יַע ְלִמּדָ ּפִ    .'ת ְוכוּ "את זֹאְלַהׁשְ

ְיָלה ּלַ עֹור ּבַ תּוב ַהּנֵ ּכָ ְקָרא ַלְיָלה , ְוֶזה ׁשֶ ְגֶלה ַהּנִ ֵחֶלק ַהּנִ י ַהּתֹוָרה ּבַ ְלבּוׁשֵ הּוא ֵנעֹור ְועֹוֵסק ַרק ּבִ ַהְינּו ׁשֶ

דּועַ  ּיָ אוֹ , ּכַ י אוֹ , ר ַהּתֹוָרה"ְוֵאינֹו ָחֵפץ ּבְ יַמְטִרּיָה ָר "ּכִ ָרֵזי הַ , ז"ר ּגִ ִחיַנת ּתֹוַרת , ּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיהָ ַהְינּו ּבְ הּו ּבְ זֶּ ׁשֶ

ְקָרא יֹום ּנִ ם ׁשֶ ֵ ַנְפׁשוֹ , ַהׁשּ ּלֹו ּוִמְתַחּיֵב ּבְ ִאּלּו ּדֹוֶחה ֶאת ָהַאְחדּות ּכֻ ם , ֲהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה ּכְ ן ִאם ָחֵפץ ּגַ ֵאין ּכֵ ֶ ַמה ׁשּ

ּתֹוָרה ּבַ ר ׁשֶ ְסּתָ ֵחֶלק ַהּנִ ר לוֹ  ,ּבַ ִאי ֶאְפׁשָ ם ׁשֶ יגוֹ  ַהּגַ ִ ם ֶחְפצוֹ , ְלַהׂשּ ֵ תֹוַרת ַהׁשּ י ִאם ּבְ ּוְכמֹו , ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ּכִ

יךְ  יַרׁש ָהַאְלׁשֵ ּפֵ ּתֹוָרה, ׁשֶ ּבַ ם ֵחֶלק ֶזה ׁשֶ יג ּגַ ִ ּלוֹ , ּוְכִאּלּו ִהׂשּ ִאּלּו ּתֹוֵפס ּכֻ י ַהּתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדּות ּכְ  .'כוּ  ּכִ

ת( ָרׁשַ ים ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּפָ ים. ְקדֹוׁשִ ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ים ּפָ ּסִ ֹתֶנת ּפַ ִסְפרֹו ּכְ תּוב ּבְ   .)ְוֵכן ּכָ

ה ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי " )ג"ז מ"פרק ק(תהילים כתוב ב ָמר ֵאּלֶ י בבחינת חמישים "יש לרמז מ "'הִמי ָחָכם ְוִיׁשְ

הוא הנקרא  –נת בינה לימוד הזוהר בבחי –י "שהעוסק בתורת מ, כמבואר בתיקוני זוהר, שערי בינה

יסובבנהו "מלשון  ויתבוננוהוא יזכה ל, זוהר'המרות 'אימוד 'ל: ראשי תיבות ה"וישמר אל, חכם

שבזכות לימוד התורה  "אלפינון פתגמי אורייתא נטרינון כבבת עיניהון": כמו שביאר התרגום" יבוננהו

ד עינא פקיחא ההוא עינא דלא ישמרוהו כבבת העין ויזכה שיהא עליו תמי' שחסדי ה' יזכו לחסדי ה

ּוָורא. )ב"ט ע"כדאיתא באידרא רבא קכ(" הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל"נאים כנאמר  א ִחָ ריׁשָ ֵ , ֵעינֹוי ּדְ

ַאר ַעְייִנין ְ ְנָיין ִמׁשּ ּתַ סּוָתא ַעל ֵעיָנא ֵלית, ִמׁשְ ִביִנין ַעל ֵעיָנא. ּכְ נּום ְולֹא ִהּנֵה לֹא יָ דכתיב  .ַטְעָמא ָמאי. ְוֵלית ּגְ

רֵאל ָ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ א. ִייׁשָ ְלֵעיּלָ רֵאל ּדִ ָ יבוִּ  )א"תהלים קכ(. ִיׂשְ ר ֵעיֶניָך  ְכּתִ קּוחֹות ּוְכִתיב )ירמיה לב(ֲאׁשֶ ל , ְוָתאָנא. ּפְ ּכָ

רֲחֵמי סּוָתא, ַמה ְדָאֵתי ְבַ ִביִנין ַעל ֵעיָנא, ַעל ֵעיָנא ֵלית ּכְ א חִָ . ְוֵלית ּגְ ן ֵריׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ָעא ִמיִדי ,ּוָוראּכָ ָלא ּבָ  .ּדְ

  .)א ְנִטירוּ "ס(

נו 'א: ראשי תיבות ה"האל ,"ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך": )'ח ב"דברים כ(כתוב בתורה  ]ח[

ע בלימוד הזוהר "י זי"כאשר נידבק בתורה ונתקשר לנשמת הרשב: ביאור, קדוש'הזוהר 'הומדי 'ל
  



ּבִ  יא  י"ַרֲחֵמי ָהַרׁשְ

שממנו , ניתנה תורה בסיני אלא נתן לנו השם את רבי שמעון בר יוחאי דיינו
  , )א"זוהר פרשת פינחס דף רמ(. תתגלה ותאיר לעולם התורה

 - י "ואפילו בדורנו הפשוט בכל רגע תוכלו להתקשר לנשמת הרשב
ע יכיר לכם טובה ותושפעו "י זי"ובוודאי הרשב, ולזכות לישועות נפלאות

שכידוע שהזוהר הקדוש מגן ומציל מכל הצרות ומונע , טממקור הברכות
  .פגועים ואסונות

  !"לת העםלך יש חלק בגאו, !בזכותך הגעתי"

עם ישראל נקבצו , בבוא מלך המשיח: התבטא פעם צדיק ואמר
יתבונן מלך המשיח  אתבעת הז, ופליטת העם ששים ושמחים, ובאו לך

לפתע ירים ידו , בעיניו הטהורות יבחן כל אחד ואחד לפי מעשיו
אז ישמיע , כולם ירימו עיניהם בפליאה ויביטו במחזה, ויראה באצבעו

: בהפנותו אצבע על יהודי מסויים, ויאמר מלך המשיח את קולו
כך יראה על כל יהודי !". לך יש חלק בגאולת העם, !בזכותך הגעתי"

  . ויהודי שפעל למען ביאתו

הם יהיו , אלו שלמדו זוהר הקדוש, ובוודאי כשמשיח יבוא
ומשיח יאמר להם יישר כוחכם שזרזתם , לקבל פניו, הראשונים

   .ובא על תיקונו השלם ,ובזכותכם העולם קיים, הגאולה

שהמשיח בכבודו ובעצמו , הלואי שנזכה להיות מן הזוכים המאושרים
  ".בזכותך הגעתי" –יעיד עלינו 

 

אז נזכה לכל הברכות הכתובות בתורה , י הזוהר הקדושומשמים יכריזו עלינו שאנו לומד, הקדוש

  .א"ולגאולה שלימה בב

, ועוד הצלחות ברוחניות ובגשמיות! ברכה לילדים! פרנסה בנקל! כל אחד רוצה שידוך טוב ]ט[

ועל , י עליו השלום ולעורר זכותו"וכאן יש לכל אחד ואחד אפשרות להמשיך עליו את נשמת הרשב

  .ל עניניוידי כן בודאי יצליח בכ



ּבִ  יב  י"ַרֲחֵמי ָהַרׁשְ

הקריבו מדקותיכם למען , תנו לימוד לשם שמים, יהודים יקרים, על כן
ונלך , לגרום לפדות נפשנו, לעשות נחת רוח ליוצרינו, השכינה הקדושה

  . א"ת אור פני מלך המשיח בבכולנו כאחד יחד לקבל א

  



  

ıַמִים ָוָאֶר ה ׁשָ ם עֹוׂשֵ ֵ   ֶעְזִרי ֵמִעם ַהׁשּ

  ֵסֶפר
  ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיַני

ה   ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ
לֹ  בּועֹות תשׁשְ ָלה ֶעֶרב ׁשָ ת ְיֵמי ַהְגּבָ   ע"ׁשֶ

ַלת ַהּתֹוָרה   ִהְתעֹוְררּות ְלַקּבָ
ָלה ּבָ דֹוׁש ְוָחְכַמת ַהּקַ ִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ   ּבְ

ִליָט ר "ַאְדמוֹ ק "ִמכָ    א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ְעָיה ָהאְלִמיןד "בביהמ ֶמׁש  – ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ׁשֶ   ּבֵ

  

  "ַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמיִמְפ "יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי 
ֶמׁש תובב"בעיה ית ׁשֶ   א"ק ּבֵ

ֵרי  ׁשְ  ק"לפ א"תשעּתִ



  

  

  לטובים' הטיבה ה
  נדפסהזה הספר 

  ר"ח מוהר"בנדבת הרה
  חיים אברהם ישעיהו בן ביילא ושלמה

  לרפואה שלימה במהרה 
רבי שמעון בר יוחאי וחבורתו  האלקיזכות התנא 

כל ' שימלא ה, למליı יושר והקדושה תעמוד ל
פרנסה , בבריות גופא, לטובה ולברכה ומשאלות לב

אריכות ימים ושנים  ,כבודעושר ו, בשפע וברווח
 .ר"אכי, השלימות בבריאות טובים

  תנצלות המוציאים לאורה
היות והשקענו עמל רב ודמים מרובים שיצא הספר לאור מבורר 

ובכל זאת אמר נעים זמירות , ]לפי כוחותינו[ומנופה בלא שגיאות 

הדפוס  ואפשר שנשארו אי אלו טעויות, ישראל שגיאות מי יבין

, בקשתינו מכל לומד בספר באם ימצא טעות להודיעינו לכן –וכדומה 

  .'הבאה בעזרת ה כדי שנוכל לתקנו בהוצאה, ותודה למפרע

  הבעלות וכל הזכויות אינן שמורות למחבר
וכל המעונין יכול [, להקליט, לצלם, להעתיק, כל אחד יכול לשכפל

לסדר או לקלוט בכל דרך , לאחסן במאגר מידע, ]לקבל הטקסט חינם

כל חלק שהוא מהחומר  –ל אמצאי אלקטרוני אופטי או מכני אחר ובכ

הן לשימוש מסחרי , הן ליחיד, בספר זה ובכל הספרים שהוצאנו לאור

מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה מותר ומצוה בהחלט בלא 

ואם אחד מעוניין להדפיס נעזור לו בכל , רשות מפורשת בכתב

  .עלות הספרבפחות מדמי  כוחותינו להוציא לאור

  



 ג  ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיַני

  

  ֵסֶפר
  אִסיַניַהּזַֹהר ְוַהר 

  

ה   ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ
בּועֹות תש ָלה ֶעֶרב ׁשָ ת ְיֵמי ַהְגּבָ לֹׁשֶ   ע"ׁשְ

ִליָט ר "ַאְדמוֹ ק "ִמכָ    א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ְעָיה ָהאְלִמיןד "בביהמ ֶמׁש  – ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ׁשֶ   ּבֵ

ַלת ַהּתֹוָרהִהְת    עֹוְררּות ְלַקּבָ
ָלהּבְ  ּבָ דֹוׁש ְוָחְכַמת ַהּקַ   ִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ

רּוִכים ִאים ּבְ ם ַהּבָ ׁשֵ  'ה ּבְ

ְרׁשּות אֹוִנים ּבִ ִנים ַהּגְ יבֹות  ,ָהַרּבָ י ְיׁשִ ִליָט ָראׁשֵ נּו  ,א"ׁשְ ִאְרּגְ ים ׁשֶ י ָהַרּבִ ּוְמַזּכֵ
ּבּוץ ֶאת  הַהּקִ דֹול ַהּזֶ ָהלּוִבְרׁשּות ּכֹל , ַהּגָ דֹוׁש  ַהּקָ ה ַהּקָ   .ַהּזֶ

ים ׁשֶ ֲאַנְחנּו ְמַיֲחִלים  הֵמ ּוְמַצּפִ ּבּוץ ַהּזֶ דֹול ַהּיֹוֵצא ִמן ַהּקִ ם ַהּגָ ֵ , ִקידּוש ַהׁשּ
יַח ִצְדֵקינּו  ִביַאת ָמׁשִ ֻלּיֹות ּבְ ּבּוץ ּגָ ְמֵהָרה ֶאת ַהּקִ ם ּבִ ֵ ֶעְזַרת ַהׁשּ   .א"בבָיִביא ּבְ

בּועֹות ָ ה ְלַחג ַהׁשּ ָרׁשָ ת: ְסִמיכֹות ַהּפָ ָרׁשַ חּול ִלְפֵני ַחג  ּפָ ִמיד ּתָ ר ּתָ ְדּבָ ּמִ ּבַ
בּועֹות ָ ר ִסיַני " :)ד"ס, ח"תכ' סי(ע "ְוֵכן מּוָבא בשו, ַהׁשּ ְדּבָ ּמִ ת ּבַ ָרׁשַ ּוְלעֹוָלם קֹוִרין ּפָ

  ".קֹוֵדם ֲעֶצֶרת
 

  .ע"סיון תש 29' נדפס בעלון אור הזהר מס ]א[



 ד  ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיַני

ַעם ְלָכְך "ּוְמָבֵאר המג ם סק(א ֶאת ַהּטַ ֲעֶצֶרת ר" :)ד"ׁשָ י ּבַ ה ָלִאיָלנֹות ְוָלֵכן "ּכִ
ּתִ  ,ם ִסְדָרּה ֶאָחד ַאַחר ַהּתֹוָכחֹותקֹוִרי ֵדי ׁשֶ ָנה ְוִקְללֹוֶתיָה ּכְ ָ ָנה וְ , ְכֶלה ַהׁשּ ֵחל ׁשָ ּתָ

  .ל"ַעכַּ  ,ּוִבְרכֹוֶתיָה 

בּועֹות  ֶעֶרב ְלׁשָ ַלת ַהּתֹוָרה ּבְ   ַהֲהָכָנה ְלַקּבָ

ַלת ַהּתֹוָרה ה ֲהָכָנה ְלַקּבָ י ְדרּוׁשָ יר ּכִ ַפת ֱאֶמת ַמְסּבִ ֹו ִהיא ֲהָכָנה ז, ַהׂשְ
ב יַע ְלָכךְ ' ַוה, ָטֳהַרת ַהּלֵ ָנה . עֹוֵזר ָלנּו ְלַהּגִ ָכל ׁשָ ת ּבְ ַלת ַהּתֹוָרה ִמְתַרֶחׁשֶ ַקּבָ

  .ְלָכל ָאָדם, ֵמָחָדׁש 

ן ַהּתֹוָרה בּועֹות הּוא ַמּתָ ָ ל ַחג ַהׁשּ ָכָניו ׁשֶ דּוַע . ֶאָחד ִמּתְ ּיָ ְכֵדי ָלֶתת , ּכַ ּבִ
הּו  ִמיׁשֶ ָנה ֵיׁש צֹוֶרך ּבְ ל אֹוָתּה ַמּתָ ַקּבֵ ּיְ   ,ׁשֶ

ר ה" ּבֵ ָפִנים ּדִ ִנים ּבְ ֶכם ' ּפָ ָבִרים ה(ִעּמָ ן ֵלב ': )ד', ּדְ ִנים ְלָפִנים ּכֵ ַמִים ַהּפָ ּכַ
ד ְוַתְלִמיד ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְלמֹוד -' ָהָאָדם ְלָאָדם ָהַרב רֹוֶצה ְלַלּמֵ  )ְוֵיׁש ְלךָ (, ֵיׁש ְלָך ׁשֶ

ְלִמיד רֹוֶצה ִלְלמֹוד ְוָהַרב ֵא  דּתַ ַרם ָהָכא . ינֹו רֹוֶצה ְלַלּמֵ אן(ּבְ ד -  )ּכָ  ,ָהַרב ָרָצה ְלַלּמֵ
ִתי כא(" ְוַתְלִמיד רֹוֶצה ִלְלמֹוד ִסיְקתא ַרּבָ  .)ּפְ

ַלת ַהּתֹוָרה ַקּבָ ְוֵאיְך ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלָהִכין , ּבֹואּו ְוִנְרָאה ַמה ָהָיה ּבְ
ַלת ַהּתֹוָרה ה, ַעְצֵמנּו ְלַקּבָ   ?ּוַבּמֶ

דֹוׁש ִמי  ּלֹא רֹוֶצה ִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ ָמתֹו לֹא ָעְמָדה , ׁשֶ ׁשְ ּנִ ִסיָמן ׁשֶ
ַלת ַהּתֹוָרה ַקּבָ ַהר ִסיָני ּבְ   ּבְ

י  יק ַרּבִ ּדִ אֹון ַהּצַ ל ָהֱאלִֹקי ַהּגָ ֻקּבָ הְיהּוָדה ָהַרב ַהּמְ ַתּיָ ה ְיׁשּוָעה ( ּפְ ְיאּוָדה מֹׁשֶ

ַתָיא יק ִלְבָרָכה )ּפְ ר, ֵזֶכר ַצּדִ ּבִ  ֲאׁשֶ ה "י זי"ָהַרׁשְ ּלָ י ַאְבָרָהם ַעֶדס [ע ִהְתּגַ ] ע"זיְלַרּבִ
ַיְדִפיס ֶאת  ׁש ׁשֶ דֹוׁשֹותְוֵזֵרז ּוִבּקֵ ַעל ָהִאְדרֹות ַהּקְ   .ִסְפרֹו ַיִין ָהֶרַקח ׁשֶ

ּבִ  ְבֵרי ָהַרׁשְ ָמָתם ָעְמָדה ַעל "ֵמִביא ֶאת ּדִ ׁשְ ּנִ ִאיר ָלַדַעת ִמי ֵאּלּו ׁשֶ י ַהּמֵ
ַק  ַלת ַהּתֹוָרהַהר ִסיָני ּבְ   ּבָ



ה  ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיַני

ַלת  ַקּבָ ים ּבְ ְבֵרי ֶאלֹוִקים ַחּיִ מֹוַע ּדִ ְרחּו ְולֹא ָרצּו ִלׁשְ ּבָ ּוִמי ֵאּלּו ׁשֶ
  .ַהּתֹוָרה

ַהֲעלְֹתָך  ף קנב(ּוְבזַֹהר ּבְ ֲהו .)ּדַ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִאינּון ּדַ ּו ָקֵרי ָלעֹוְסִקים ּבְ
ִסיַני טּוָרא ּדְ  .ָקְייֵמי ּבְ

ָאהַחכִּ : ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  א ִעּלָ ַמְלּכָ החכמים שהם עבדים של [, יִמין ַעְבֵדי ּדְ
ִסיַני, ]מלך העליון טּוָרא ּדְ ַקְיימּו ּבְ ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני[, ִאיּנּון ּדְ ָלא  ,]אֹוָתם ׁשֶ

ְמָתא ִנׁשְ א ּבְ ֵלי ֶאּלָ ּכְ ׁש ְוכוּ , ִמְסּתַ א אֹוַרְייָתא ַמּמָ כֹּלָ ָרא ּדְ ִאיִהי ִעּקָ ֵאיָנם [ 'ּדְ
ׁש ִמ  ל ַהּתֹוָרה ַמּמָ ר ּכָ ִהיא ִעּקַ ַמת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ִנׁשְ א ּבְ ִלים ֶאּלָ ּכְ לֹוַמר , ְסּתַ ּכְ

ִניִמּיֹות גּוֵפי ַהּתֹוָרה ֵיׁש ּפְ ּפּוִרים ְוַגם ּבְ ּסִ ּבַ ּיֹוְדִעים ׁשֶ ֵהם ָרֵזי ַהּתֹוָרה , ׁשֶ ׁשֶ
ָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ן ּבְ ִריְך ְלַכּוֵ ּצָ נֹות ׁשֶ ּוָ אן ְלׁשֹונוֹ ַע ]. ְוַהּכַ ִצדוֹ . [ד ּכָ ב ּבְ , ְוִנְכּתַ

יקָאַמר  ְעּתִ ֵאיָנם יֹוְדִעים סֹודֹות ַהּתֹוָרה לֹא ָעְמדּו ַעל : ַהּמַ ָמע אֹוָתם ׁשֶ ַמׁשְ
ְמָתא ְדאֹוַרְייָתא, ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ].ַהר ִסיַני ְמָתא ְדִנׁשְ ִנׁשְ ָלא ּבְ ּכְ  .ְזִמיִנין ְלִאְסּתַ

ל  ְוֶלָעִתיד ָלבֹוא ֵהם[ ָמה ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ָמה ׁשֶ ׁשָ ּנְ ל ּוְלִהְתּבֹוֵנן ּבַ ּכֵ ֲעִתיִדים ְלִהְסּתַ
רּוְך הּוא ִלְדרֹוׁש ּתֹוָרה , ַהּתֹוָרה דֹוׁש ּבָ ִתים ָעִתיד ַהּקָ ת ַהּמֵ ִחּיַ י ַאַחר ּתְ ּכִ

סֹודֹות ֶנֱעָלִמים ה ּבְ ה ֵליַדע ְמ , ֲחָדׁשָ ְזַמן ַהּזֶ ר ּבִ ִאי ֶאְפׁשַ .] הּוָתּה ַמה ׁשֶ
רּוׁש ( אּור ֵמַהּפֵ ַבׁש "ַהּבֵ   .)"ָמתֹוק ִמּדְ

יְך ְואֹוֵמר ַהָגה ה זצ "ּוַמְמׁשִ ַתּיָ י : ע"יָהַרב ּפְ ָנתֹו ּכִ ּוָ ֵבאּור ּכַ ְוִנְרֶאה ִלי ּבְ
ית ָהָהר ְוַאַחר  ַתְחּתִ ִבים ּבְ ָרֵאל ִלְקַראת ָהֱאלִֹקים ָהיּו ִמְתַיּצְ ְצאּו ִיׂשְ ּיָ ׁשֶ ה ּכְ ְתִחּלָ ּבִ

ְך ֶנֱאַמר ַעְמדּו ֵמָרחֹק" :ּכָ ֻנעּו ַוּיַ ְרא ָהָעם ַוּיָ ן ּתֹאְכֵלם ָהֵאׁש , "ַוּיַ י ָהיּו ְיֵרִאים ּפֶ ּכִ
דֹוָלה ַהּזֹאת ְוָימּותוּ  ֵמִחים ִלְקַראת . ַהּגְ ים ּוׂשְ ׂשִ ָהיּו ׂשָ ְוָהָיה ִמְקָצת ֵמָהָעם ׁשֶ

ִכיָנה  ְ קֹוָמם ָהִראׁשֹון ַלֲעמֹד ֵמָרחַהׁשּ ֹוק ֲאִפילּו ִאם ְולֹא ָרצּו ָלזּוז ִמּמְ
ׁש  ר , ָימּותּו ַמּמָ ְזּכַ ּזַֹהר ַהּנִ תּוב ּבַ ּכָ ֶ טּוָרא "ַוֲעֵליֶהם הּוא ַמה ׁשּ ַקְיימּו ּבְ ִאיּנּון ּדְ

ִסיַני ִסיַני , "ּדְ טּוָרא ּדְ א ָעְמדּו ּבְ לֹוַמר ְולֹא ָנעּו ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק ֶאּלָ ּכְ
ה ְוַעד סֹוף ִחּלָ ר . ְכַמת ָהֱאֶמתְוָלֵכן ֵהם זֹוִכים ְלָח  ,ִמּתְ מֹות ֲאׁשֶ ׁשָ ְואֹוָתן ַהּנְ

ִסים ְועֹוְמִדים  ,ָנעּו ִעם ָהָעם ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק ּנָ ה ׁשֶ ם ַעּתָ ים ּגַ ן ֵהם עֹוׂשִ ּכֵ
דֹוָלה ַהּזֹאת ,ֵמָרחֹוק ְלָחְכַמת ָהֱאֶמת ן ּתֹאְכֵלם ָהֵאׁש ַהּגְ ְרָאָתם ּפֶ   .ִמּיִ
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קוֹ  ָכל ַהּמְ ִניִמי ּבְ נּוז ְלֵאּלּו ֵאין ָמקֹום ּפְ קֹום ַהּגָ מֹו ַהּמָ מֹות ְבַגן ֵעֶדן ּכְ
ַרךְ  ם ִיְתּבָ ׁשֵ ק ּבַ ּבֵ ּיֹוְדִעים ֶאת ַהּסֹוד ְויֹוְדִעים ְלִהּדַ ֲעֵמִלים ... ׁשֶ ְוֵאּלּו ׁשֶ

ֶהם ... ְלָהִבין ֶאת ּתֹוַרת ַהּסֹוד ַח ּבָ ּבֵ ּתַ ַרְך ִמׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ֵהם ֵאּלּו ׁשֶ
ָכל יֹום ים ְוֵהם ִנְכָנִסים  ֵהם ֵאּלוּ , ּבְ דֹוׁשִ ין ָהֶעְליֹוִנים ַהּקְ עֹוִלים ּבֵ ׁשֶ

ָיָדם ֶחה ּבְ ּמְ ּיִ ן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון ְוֵאין ִמי ׁשֶ ל ּגַ ָעִרים ׁשֶ ְ ָכל ַהׁשּ ה , ּבְ ּמָ ּכַ
א ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהזֶּ דֹול ֶחְלֵקיֶהם ּוְזכּוָתם ּבָ   ּגָ

ָרה י ׂשָ ֹזַהר ַחּיֵ ם ּבְ ף קל( ּגַ ָמִתין ִמּגּוָפא ֵמַהאי : :)ּדַ א ַכד ָנְפִקין ִנׁשְ ַגְווָנא ּדָ ּכְ
ָעאן ְלַסְלָקא, ַעְלָמא ה ַתְרִעין ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ָקְייֵמי, ּבָ ִאי ִאיּנּון  )וְ (, ְוַכּמָ

יָדא ְדדּוָמה ְלָאֳעָלא אן ּוָמְסֵרי לֹון ּבִ הּו ְבִאינּון ַנְפׁשָ הּו ָאֲחִדין ּבְ ְטַרְייהּו ֻכּלְ  ִמּסִ
ם יִהּנָ ּגֵ  .לֹון ּבַ

אּור[ ַעת : ּבֵ ׁשְ לֹוַמר ּבִ ה ּכְ מֹות ֵמַהּגּוף ֵמָהעֹוָלם ַהּזֶ ׁשָ ּיֹוְצאֹות ַהּנְ ׁשֶ מֹו ֵכן ּכְ ּכְ
ִטיָרה ַגן ֵעֶדן, ַהּפְ ַתח , רֹוצֹות ַלֲעלֹות ִלְמקֹום ְמנּוָחָתן ּבְ ָעִרים ְוׁשֹוְמֵרי ַהּפֶ ה ׁשְ ְוַכּמָ

יִקים ִנְמָצִאים יִחים אֹוָתּה , ּוַמֲחנֹות ַמּזִ ָמה ְוֵאיָנם ַמּנִ ׁשָ ֶנֶגד ַהּנְ ְוֵהם עֹוְמִדים ּכְ
ם , ַלֲעלֹות ּדָ ָפׁשֹות ִמּצִ ָפׁשֹות - ִאם אֹוָתם ַהּנְ אֹוָתן ַהּנְ ֶהם ּבְ ם אֹוֲחִזים ּבָ ּלָ , ּכֻ

יִהּנֹם ַיד דּוָמה ְלַהְכִניָסם ַלּגֵ   .]ּומֹוְסִרים אֹוָתם ּבְ

הוּ  ָעְברּו  ּוְלָבַתר ָסְלָקן ְוָאֲחָדן ּבְ ין ִאיּנּון ּדְ ְוִאינּון ָנְטֵלי ְלהֹון ּוַמְכְרֵזי ְבהּו ִאּלֵ
ּקּוֵדי ְדָמאֵריהֹון ָכל ָעְלָמא, ַעל ּפִ ְטָיין ּבְ יִהּנֹם. ְוֵכן ׁשָ ֵרי ְלהּו ַלּגֵ ְוֵכן , ּוְלָבַתר ְמַהּדְ

ֵריַסר ַיְרֵחי ֵכי ְבַההּוא ֲא . ַעד ּתְ ּכְ ּתַ ֵריַסר ַיְרֵחי ִמׁשְ ִאְתֲחֵזי לֹוןְלָבָתר ּתְ   .ַתר ּדְ

אּור[ ֶהם: ּבֵ יִהּנֹם ְוׁשּוב אֹוֲחִזים ּבָ ְך עֹולֹות ֵמַהּגֵ ׁש , ְוַאַחר ּכָ ּיֵ זֹאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ
יִהּנֹם ין עֹוֵנׁש ְלעֶֹנׁש ַמֲעִלים אֹוָתם ֵמַהּגֵ ּבֵ ִעים ׁשֶ , ְוֵהם נֹוְטִלים אֹוָתם, ְרׁשָ

ֶהם וְלהֹוִדיָעם ַעל ֵאיזֹו : ּוַמְכִריִזים ּבָ , ֲעֵבָרה רֹוִצים ְלַהֲעִניׁש אֹוָתם ַעְכׁשָ
ָעְברּו ַעל ִמְצוֹות ִרּבֹוָנם ָכל ָהעֹוָלם . ּוַמְכִריִזים ֲעֵליֶהם ֵאּלּו ֵהם ׁשֶ ְוֵכן ְמׁשֹוְטטֹות ּבְ

ֵדי ְלַבְייָשם ָכל ָהעֹוָלם ּכְ יִהּנֹם. ּוַמְכִריִזים ֲעֵליֶהם ּבְ ְך ַמֲחִזיִרים אֹוָתם ַלּגֵ , ְוַאַחר ּכָ
יםוְ  ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ ֶהם ַעד ׁשְ ים ִעּמָ ּמֹוִציִאים אֹוָתם , ֵכן עֹוׂשִ זֹאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ

יִהּנֹום ְוֵכן חֹוֵזר  ְך ׁשּוב ַמְחִזיִרים אֹוָתם ַלּגֵ יִהּנֹם ּוַמְכִריִזים ֲעֵליֶהם ְוַאַחר ּכָ ֵמַהּגֵ
ים ֵהם ׁשֹוְכִכים ְוָנִח . ָחִליָלה ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ אֹותֹו ָמקֹום ָהָראּוי ְוַאַחר ׁשְ ים ּבְ

  .]ָלֶהם
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ְייהוּ  דּוְכּתַ ָמר ְוָזָכאן ּבְ א ְכָמה ְדִאּתְ ָזכּו ָסְלֵקי ְלֵעיּלָ ָמִתין ּדְ   .ִאיּנּון ִנׁשְ

אּור[ כוּ : ּבֵ ּזָ מֹות ׁשֶ ׁשָ ד ְלַמְעָלה, ֲאָבל אֹוָתם ַהּנְ ֵאר, עֹולֹות ִמּיַ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ , ּכְ
ְמנוּ  ְמקֹוָמם ָהָראּוי ָלֶהם ְבַגן ֵעֶדןְוֵהם זֹוכֹות ָלנּוַח ּבִ   .]ָחה ְנכֹוָנה ּבִ

א ָחֵזי ה ָטִבין ְלַההּוא ַעְלָמא, ּתָ ִניז ְלהּו ַכּמָ יַקָיא ְדִאְתּגְ ִאין ִאיּנּון ַצּדִ , ַזּכָ
ָקא  ּבְ ָיְדֵעי ָרָזא ְדָמאֵריהֹון ְוָיְדֵעי ְלִאְתּדַ ִאינּון ּדְ ִניָמָאה ְבָכל ִאיּנּון ּכְ ְוֵלית ֲאַתר ּפְ

ִתיב, ְבהּו ְבָכל יֹוָמא ין ּכְ ְעָיה ָסד(, ַעל ִאּלֵ ה , ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלֶתךָ  )ְיׁשַ ַיֲעׂשֶ
ה לוֹ    .ִלְמַחּכֵ

אּור[ ה , ּבֹא ְרֵאה: ּבֵ ּמָ ְגְנזּו ָלֶהם ּכַ ּנִ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ יִקים ְוַאׁשְ ּדִ ִאים ַהּצַ ה ַזּכָ ּמָ ּכַ
א ַגן ֵעֶדן ְוֵאין ָמ , טֹובֹות ָלעֹוָלם ַהּבָ ּבְ קֹומֹות ׁשֶ ָכל אֹוָתם ַהּמְ ִניִמי יֹוֵתר ּבְ קֹום ּפְ

ק  ּבֵ ּיֹוְדִעים ֶאת סֹוד ִרּבֹוָנם ְוַעל ְיֵדי ֶזה יֹוְדִעים ִלּדַ נּוז ְלאֹוָתם ׁשֶ קֹום ַהּגָ מֹו ַהּמָ ּכְ
ָכל יֹום ָווָנָתם ּוַמֲעׂשֵ , ּבְ ל ּכַ ְהֶיה ּכָ ּתִ רּוְך הּוא ְוָצִריְך ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ּקָ ֶרְך ַהּסֹוד ּבַ יֶהם ַעל ּדֶ

ְמַאִצילּות ָמה ׁשְ יְך ֲעֵליֶהם ְנׁשָ יִכים , ְוָאז ֵהם זֹוִכים ְלַהְמׁשִ ּוְבָכל יֹום ַמְמׁשִ
ָנָתם  ַכּוָ תּוב ּבְ ִפירֹות ָלֶזה ָהעֹוָלם ַעל ֵאּלּו ּכָ ה אֹור ַהּסְ ּכָ ְעָיה ָסד(ַהּזַ ַעִין לֹא  )ְיׁשַ

ה  ה לוֹ ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ ל ׁשּום ָנִביא לֹא , ִלְמַחּכֵ סּוק ַעִין ׁשֶ ירּוש ַהּפָ ּפֵ
ה לוֹ  ַרְך ִלְמַחּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהׁשּ ֲעׂשֶ ּיַ דֹול ׁשֶ ָכר ַהּגָ ָ   .]ָרֲאָתה ֶאת ַהׂשּ

ה לוֹ  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָמאי ִלְמַחּכֵ ְדָבִרים )ִאּיֹוב לב(ּכְ ה ֶאת ִאּיֹוב ּבִ ין . ִחּכָ ְוִאּלֵ
ָד  ה ְדָחְכְמָתאִאיּנּון ּדְ ה, ְוָדְייִקין ָלּה , ֲחִקין ְלִמּלָ ִריָרא ְדִמּלָ אן ָלּה ְלִמְנַדע ּבְ , ּוְמַחּכָ

מֹוְדָעא ְלָמאֵריהֹון ּתְ ָכל יֹוָמא, ְוִאׁשְ הֹון ּבְ ח ּבְ ּבַ ּתַ ָמאֵריהֹון ִמׁשְ ין ִאיּנּון ּדְ ין , ִאּלֵ ִאּלֵ
ין יׁשִ ִאין ַקּדִ ין ִעּלָ ָעאִלין ּבֵ ְרֵעי ִדְלֵעיָלא ְוֵלית ָמאן ְוִאלֵּ , ִאיּנּון ּדְ ל ּתַ ין ָעאִלין ּכָ

ִיְמֵחי ִביֵדהֹון ַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ּדְ ָאה חּוָלֵקיהֹון ּבְ   .ַזּכָ

אּור[ ה לוֹ : ּבֵ ה ִלְמַחּכֵ ֱאַמר ? ַמה ּזֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְדָבִרים )ִאּיֹוב לב(ּכְ ה ֶאת ִאּיֹוב ּבִ . ִחּכָ
סּוק ירּוש ַהּפָ ֱאלִ : ּפֵ ִלּבֹו ַעד ׁשֶ מּור ּבְ ָ ׁשּ ַמה ׁשֶ יב ֶאת ִאּיֹוב ּבְ ָהׁשִ ין ִמּלְ יהּוא ִהְמּתִ

ָבִרים ֵרר לֹו ֲאִמּתּות ַהּדְ ָחַקר ְוִנְתּבָ הֹות מהרצ. [ׁשֶ ּדֹוֵרׁש : א"ּוְבַהּגָ ִנְרָאה ִלי ׁשֶ
ה"ִמיַלת  ׁשֹון ֵחיְך ַהּטֹוֵעם ֶאת ָהאֶֹכל" ִלְמַחּכֵ ְך ֵהם ְמַדְייִקים ָלַד , ִמּלְ ַעת ּוְלָהִבין ּכָ

ְהיּו ְמתּוִקים ַלֵחיךְ  ּיִ ְוֵאּלּו ֵהם ַהדֹוֲחִקים ּוְמַייְגִעים ַעְצָמם ]. ַטֲעֵמי ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ים ָלַדַעת  ים ּוְמַצּפִ ה ּוְמַחּכִ ָכל ִמּלָ ְבֵרי ַהָחְכָמה ּוְמַדְייִקים אֹוָתּה ּבְ ְלָהִבין ֶאת ּדִ

ָבר רּור ַהּדָ יאּור , ֶאת ּבֵ ה לוֹ ִלְמ "ְוֶזה ַהּבִ יר ַעל ְיֵדי ֶזה ֶאת " ַחּכֵ ְוַכָווָנָתם ְלַהּכִ
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ָכל יֹום, ְוֵכן ֵהם נֹוָדִעים ְלִרּבֹוָנם. ּבֹוְרָאם ֶהם ּבְ ַח ּבָ ּבֵ ּתַ ִרּבֹוָנם ִמׁשְ . ְוֵהם ֵאּלּו ׁשֶ
ים ין ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ְקדֹוׁשִ ְכָנִסים ּבֵ ּנִ ְ , ֵאּלּו ֵהם ׁשֶ ָכל ַהׁשּ ָעִרים ְוֵאּלּו ִנְכָנִסים ּבְ

ַמְעָלה ּלְ ְמֶחה ְבָיָדם, ׁשֶ ּיִ ֵנס ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ִהיּכָ ָבם ִמּלְ ֵרי . ְוְיַעּכְ ַאׁשְ
ה עֹוָלם ַהּזֶ ָתם ְוַגם יֹוְדִעים ֶאת , ֶחְלָקם ּבָ ְתִפּלָ ּיֹוְדִעים ְלַרּצֹות ֶאת ּבֹוְרָאם ּבִ ׁשֶ

ָמִרים  ל ַהֵחְטא ְוִנׁשְ ָגם ׁשֶ ּנוּ גֹוֶדל ַהּפְ ָאִרים ְטהֹוִרים, ִמּמֶ ֵריֶהם , ְוָלֵכן ִנׁשְ ַוֲאׁשֵ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְבָטח ַרק ָלֶהם ּכְ דֹול ַהּמֻ ָכר ַהּגָ ָ ְזּכּו ַלׂשּ ּיִ א ׁשֶ ַעִין לֹא "ָבעֹוָלם ַהּבָ

  ."]ָרֲאָתה

ֲעֶרֶכתֶהָעַרת (  ִנים: ַהּמַ פּוִסים ְיׁשָ ּדְ ה ִנְמָצא ּבְ ַעּמּוד נּוְבהֹוָצַאת ָמת, ַהזֹוַהר ַהּזֶ ַבׁש ִנְמָצא ּבְ ד "ֹוק ִמּדְ

ָרה קל( י ׂשָ ּבִ  :)ַחּיֵ ַרׁשְ דֹוׁש ַהּיֹוֵצא ַעל ְיֵדי ֵהיְכָלא ּדְ ַע (י "ּוַבּזַֹהר ַהּקָ לֹום י"ׁשֶ יַבת ְנַהר ׁשָ - י ְיׁשִ

ל  ),ם ָטן ׁשֶ ֵסט ַהּקָ ֵחֶלק ט 70ּבְ ים ִנְמָצא ּבְ ַרּכִ   .)ד"י –ג "ַעּמּוד י' ּכְ

ָחכְ  עֹוֵסק ּבְ רּוְך הּוא אֹוָתם ִמי ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ן ְלַהּקָ ַמת ָהֱאֶמת ִנְקָרא ּבֵ
ָרֵזי ּתֹוָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ִנְדֵחת ִמחּוץ ַלֵהיָכל ְולֹא  ֵאיָנם עֹוְסִקים ּבְ ׁשֶ

ר  ה ְוַכֲאׁשֶ בּוׁשָ ַחת ַלֵהיָכל ּבְ א ִנְמֵצאת ִמּתַ עֹוָלה ְלַמְעָלה ֶאּלָ
ָרִפים עֹוִלים ֵהם ּבֹוֲעִטים בָּ  ְ ַכְנֵפיֶהם ְוׂשֹוְרִפים אֹוָתהּ ַהׂשּ ְוָכְך ... ּה ּבְ

ים טֹוִבים ׁש ָלּה ַמֲעׂשִ ּיֵ ׁשֶ ם ּכְ ָכל יֹום ְוָכל ֶזה ּגַ   .ִנּדֹוֶנת ּבְ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ן ְלַהּקָ ָחְכַמת ָהֱאֶמת הּוא ִנְקָרא ּבֵ עֹוֵסק ּבְ ם ִמי ׁשֶ  ּגַ
ַהר  ת ּבְ ָרׁשַ סֹוף ּפָ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ף ִק (ּכְ ם :)יאּדַ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְיעּוָין ׁשָ ִעְנַין . ּבְ ְוֵכן ּבְ

זַֹהר  ר ּבְ ָרֵזי ּתֹוָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ֲאׁשֶ ֵאיָנם עֹוְסִקים ּבְ ד ְלאֹוָתם ׁשֶ ָהעֶֹנׁש ַהְמֻעּתַ
קּוֵדי  ף רמז(ּפְ ֵמיּה  ל"יֹוִפיֵא ַהאי ֵחיָוָתא : ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ : :)ּדַ יָמא ּבְ , ׁשְ ָכל ָרֵזי ְוִאיִהי ַקּיְ

ָחְכְמָתא  י (ּדְ לָ "יֹוִפיֵא ּכִ ה ַקּבָ ִגיַמְטִרּיָ יּה  ְלָכל ִאיּנּון )ה"ל ּבְ ָחְכְמָתא ַקְייִמין ּבֵ ָחאן ּדְ ַמְפּתְ
יּה . 'ְוכוּ  ָקא ּוָמָטאת ְלַגּבֵ ְמָתא ַסּלְ ד ִנׁשְ יָמא ּכַ א ַקּיְ יׁשָ ֵדין , ַהאי ֵחיָוָתא ַקּדִ ּכְ

ָחְכְמָת  ָרָזא ּדְ ַאל ָלּה ּבְ ָמאֵריּה ׁשָ ָרִדיף ֲאַבְתָרּה , א ּדְ ּוְכפּום ַהִהיא ָחְכְמָתא ּדְ
ּה ָהִכי ַיֲהֵבי ֵליּה ַאְגֵריּה  ק ּבָ ק. ְוַאְדּבַ ָקא ְוָלא ַאְדּבַ ֵחי ֵליּה ְלַבר, ְוִאי ָיִכיל ְלַאְדּבְ , ּדָ

ְכִסיפוּ , ְוָלא ַעְייָלה חֹות ַההּוא ֵהיָכָלא ּבִ יָמא ּתְ ְד , ְוַקּיְ ין , ַפְייהוּ ְוַכד ַנְטֵלי ּגַ ִאּלֵ
ְתחֹוָתּה ְדַהאי ֵחיָוָתא ָרִפים ּדִ ַגְדַפְייהוּ , ׂשְ י ּבְ ְטׁשֵ הּו ּבַ ּלְ ֵדין ּכֻ ְואֹוְקדּון ָלּה , ּכְ

יָמא, ְוִאּתֹוְקַדת ְוָלא ִאּתֹוְקַדת יָמא ְוָלא ַקּיְ ָכל יֹוָמא, ְוַקּיְ ָדָנת ּבְ ְנִהיַרת , ְוָהִכי ִאּתְ
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ב . ְוָלא ְנִהיַרת עֹוָבִדין ָטִבין ִאית ָלּה ְוַאף ַעל ּגַ ַההּוא , ּדְ ֵלית ַאְגָרא ּבְ ִגין ּדְ ּבְ
ָחְכְמָתא, ָעְלָמא ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ִאיּנּון ּדְ ָמאֵריהֹון , ּכְ יָקָרא ּדְ ָלא ּבִ ּכְ ', ְוכוּ ְלִאְסּתַ

ם   .ְיעּוָין ׁשָ

מָּ  ִגְלּגּול ּכַ א ָצִריְך ַלֲחֹזר ְוָלבֹוא ּבְ ֹעֶנׁש ֶזה ֶאּלָ י ּבְ ָעִמים ְולֹא ּדַ ה ּפְ
יָתה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ה ְוַצַער ַהּמִ ֶזה , ְוִלְסּבֹל ַצַער עֹוָלם ַהזֶּ ְוֵיׁש ָסֵפק ּבְ

ְצָוה ּבֹו ְיַקּיֵם ֹזאת ַהּמִ ִני ׁשֶ ֵ ָמתֹו ּגּוף ַהׁשּ ִנׁשְ ה ּבְ   אּוַלי ִיְזּכֶ

ּמָ  ִגְלּגּול ּכַ א ָצִריְך ַלֲחזֹר ְוָלבֹוא ּבְ ֹעֶנׁש ֶזה ֶאּלָ י ּבְ ָעִמים ְולֹא ּדַ ה ּפְ
יָתה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ְוִלְסּבֹל ַצַער ה ְוַצַער ַהּמִ ֶזה אּוַלי , עֹוָלם ַהּזֶ ְוֵיׁש ָסֵפק ּבְ

יק לֹו ָלבֹוא  י ֵאין ַמְסּפִ ְצָוה ּכִ ם זֹאת ַהּמִ ּבֹו ְיַקּיֵ ִני ׁשֶ ֵ ָמתֹו ּגּוף ַהׁשּ ִנׁשְ ה ּבְ ִיְזּכֶ
סֹוד ָהִעּבּור ת ׁשַ , ּבְ ְתִחּלַ ְמבָֹאר ּבִ ְצוֹות ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ ּכַ ִעְנַין ֵעֶסק : ַער ַהּמִ ְלעֹוָלם ּבְ

ִהיא ֶאָחד ֵמַרַמ  הּוא ִעְנַין "ַהּתֹוָרה ׁשֶ ִלים אֹוָתּה ׁשֶ ה ִאם לֹא ִהׁשְ ח ִמְצַות ֲעׂשֵ
ַפְרּדֵ  ָכל ַאַחת "ִעְסקֹו ּבְ ָרׁש סֹוד ּבְ ט ֶרֶמז ּדְ ׁשָ בֹות ּפְ י ּתֵ הּוא ָראׁשֵ ס ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ִפ  ַעת ִלְטרַֹח ֵמֶהם ּכְ דֹו ַמּגַ ּיָ יג ַעד ָמקֹום ׁשֶ ִ ר יּוַכל ְלַהׂשּ ְוַלֲעׂשֹות לֹו ַרב , י ֲאׁשֶ
ֵדהוּ  ַלּמְ ּיְ ִהיא , ׁשֶ ְלמּוד ּתֹוָרה ׁשֶ ל ּתַ ר ִמְצָוה ֶאָחד ׁשֶ ן ֲהֵרי ִחּסֵ ה ּכֵ ְוִאם לֹא ָעׂשָ

ל ַע  ְלּגֵ ְתּגַ ּיִ ְצוֹות ְוָצִריְך ׁשֶ ָכל ַהּמִ קּוָלה ּכְ דֹוָלה ּוׁשְ דּגְ ְטַרח ּבְ ּיִ ִחינֹות ' ד ׁשֶ ּבְ
ְרֵד  ל ַהּפַ רס "ׁשֶ ְזּכַ אן ְלׁשֹונוֹ . ַהּנִ   .ַעד ּכָ

ִביא ִיְרְמָיה  ְבֵרי ַהּנָ ֶזה ּדִ ָאְמרֹו  )ב"ִסיָמן כ(ּוַמה ְמאֹד ִנְמְלצּו ּבְ ְבּכּו ּבְ ַאל ּתִ
יד ַעל ' ְוכוּ  ְלֵמת ִצים ְלַהְסּפִ ְתַקּבְ ּבּור ַהּמִ ר ִעם ַהּצִ הּוא ְמַדּבֵ ְפָטר ׁשֶ יק ַהּנִ ֵאיֶזה ַצּדִ

ְזכּותֹו ֲעֵליֶהם ָהָיה ֵמֵגן ּבִ יק ֶאָחד ֵמַהּדֹור ׁשֶ ְחַסר ַצּדִ ּנֶ , ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ַעל ׁשֶ
ְבּכּו ְוכוּ  ִביא ַאל ּתִ יִקים ֵאיָנם זֹוִכים ' ְוָקָאַמר ְלהּו ַהּנָ ל ַצּדִ ם ׁשֶ ֻרּבָ ְלִפי ׁשֶ

ָכל דלַ  ְרֵד ' ֲעסֹק ּבְ ִגְלּגּול "ֶחְלֵקי ַהּפַ ן ֻמְכָרִחים ֵהם ַלֲחזֹר ְוָלבֹוא ּבְ ס ְוִאם ּכֵ
ד ִלים ִלּמּוָדם ּבְ ֵדי ְלַהׁשְ ג' ּכְ י ֲאִפילּו הּוא ָעַסק ּבְ ְרֵד ' ֲחָלִקים ּכִ ס "ֶחְלֵקי ַהּפַ

ה ִיְפַעל ֵא "לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ְוָעָליו ֶנֱאַמר  ל ֵאּלֶ לֹוׁש ִעם ֶהן ּכָ ֲעַמִים ׁשָ ל ּפַ
ֶבר ַהְדָרא" ּגָ ִסיָדא ּדְ ן ַהְוָיא ּפְ ִגְלּגּול ְוִאם ּכֵ ּיֹום . ְלַהֲחִזירֹו ּבְ ּבֹו ּבַ ר ׁשֶ ְוֶאְפׁשָ

ל  ְלּגֵ ְפָטר הּוא חֹוֵזר ּוִמְתּגַ ּנִ םׁשֶ ת ֱאמֹר ְיעּוָין ׁשָ ָרׁשַ זַֹהר ֵריׁש ּפָ ר ּבְ ְזּכַ ּנִ ן . ּכַ ְוִאם ּכֵ
ִסי ךְ ֵאין ָלֶכם ּפְ ל ּכָ כּו ָבכֹו ַלהֵֹלךְ , ָדא ּכָ ָבר ָעַסק , ָאְמָנם ּבְ ּכְ יק ׁשֶ ְלאֹותֹו ַצּדִ
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ד ס' ּבְ ְרּדֵ ַבת ַלהֵֹלְך ִהיא ָחֵסר ו, ֶחְלֵקי ַהּפַ י ּתֵ ַבת ַלהֵֹלְך ד' ּכִ ֲחׁשֹב ּתֵ ' ְוִאם ּתַ
ָעִמים ִעם ד ֶנֶגד ד' ּפְ ֵהם ּכְ ִגי' ַהּכֹוְלִלים ׁשֶ ס ֵהם ּבְ ְרּדֵ ְרֵד ֶחְלֵקי ַהּפַ ה ּפַ . ס"ַמְטִרּיָ

ָעה לֹא  י ַעל ַאְרּבָ יק לֹא ָיׁשּוב עֹוד ְוָרָאה ֶאת ֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו ּכִ ּדִ ה ַהּצַ ּזֶ ׁשֶ
יֶבּנוּ  ה. ֲאׁשִ ֱאֶמת ְוֶנְחַסר ְלַגְמֵרי ִמן ָהעֹוָלם ַהּזֶ ָלא ַהְדָרא ּבֶ ִסיָדא ּדְ הּו ּפְ ּזֶ   . ׁשֶ

ַמת ֵסֶפר ( ית ֶלֶחם ְיהּוָדה"ֵמַהְקּדָ ה ְיׁשּוָעה לְ " ּבֵ יק ְיאּוָדה מֹׁשֶ ּדִ אֹון ַהּצַ ל ָהֱאלִֹקי ַהּגָ ֻקּבָ ָהַרב ַהּמְ

יק ִלְבָרָכה ַתָיא ֵזֶכר ַצּדִ   .)ּפְ

לּות ִמְתָאֶרֶכת ָתם ? ַעל ַמה ַהּגָ ל ְמַגּמָ ִנים ֲחׁשּוִבים ּכָ ה ַרּבָ ְוָלּמָ
ֵהא ָלֶהם  ּיְ ם ַעל ַאֲחִריָתם ׁשֶ ְבּתָ דֹוָלה ְוהֶ ְלָוָיה ּוַמְחׁשַ ד ָארֹוְך ּגְ ְסּפֵ
  ?ּוְמֻפְרָסם

ְך  ל ּכָ לּות ַוֲהֵרי ֵיׁש ּכָ ֵני ַמה ֲאִריכּות ַהּגָ דֹוָלה ִמּפְ ֵאָלה ּגְ ִרית ׁשְ ֵסֶפר ַהּבְ ַתב ּבְ ּכָ
ֱאֶמת ֵאּלּו  ּבֶ ְך ּוַמְגֶלה ׁשֶ ְלִלים ְוֵהיַאְך לֹא הֹוִעילּו ְועֹוָנה ַעל ּכָ ה לֹוְמִדים ּוִמְתּפַ ַהְרּבֵ

ים לֹא ֵאמוּ  ל ֲאָנׁשִ א ּכָ א ֵמַעְפָרא ֶאּלָ ִכיְנּתָ ָווָנָתם ֵאיָנּה ְלאּוְקֵמי ׁשְ ם ְוָכל ּכַ ן ּבָ
ַח  ּבֵ ּתַ ד ּוְלִהׁשְ י ִויֵהא ָלֶהם ָמקֹום ְמֻכּבָ ִיְקְראּו ָלֶהם ַרּבִ בֹוד ְוׁשֶ ם ּכָ ָתם ַרק ְלׁשֵ ְמַגּמָ

ִרּיֹות ין ַהּבְ ם ַעל ַאֲחִריָתם ׁשֶ , ּבֵ ְבּתָ ָתם ּוַמְחׁשַ ֵהא ָלֶהם ְועֹוד ְמַגּמָ ה ּיְ דֹוָלה ְלִוּיָ ּגְ
ם ַעל ֵלב ְלַמַען  ל ַהּיֹום ְוֵאין ִאיׁש ׁשָ ד ָארֹוְך ּוְמפֹוְרְסם ְוַרק ֶזהּו ִעְנָיָנם ּכָ ְוֶהְסּפֵ

ים דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ אן ּתֹוָכן ּדְ ה ְוַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו ַעד ּכָ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ . ַהׁשּ
ה ֵאין ַהּסֵ ( ַחת ָיֵדינוּ ְוַעּתָ   .)ֶפר ּתַ

ִגְלּגּול ה ְוחֹוֵזר ּבְ ּלֹא לֹוֵמד זֹוַהר הּוא ִאיׁש ָהעֹוָלם ַהזֶּ   ִמי ׁשֶ

ד  ִבים ַעל ַהֶהְסּפֵ ֵני ַמה חֹוׁשְ ה מּוָבן ִמּפְ הּוְלָוָיה ַעּתָ עֹוָלם ַהּזֶ ַח ּפֹה ּבָ ּבֵ ּתַ , ְלִהׁשְ
י ָה  ִגְלּגּול ׁשּוב ְוֵהם ַאְנׁשֵ י ֵהם חֹוְזִרים ּבְ ה ְמַעְנֵייַנם ּכִ ה ָלֵכן ָהעֹוָלם ַהּזֶ עֹוָלם ַהּזֶ

ּבִ  ים ּוְבתֹוַרת ָהַרׁשְ ֵעץ ַהַחּיִ ים ָהאֹוֲחִזים ּבְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ִעְנָייָנם , ע"י ִזי"ְוַרק ַהּצַ
ֱאֶמת א ּבֶ י עֹוָלם ַהּבָ ת ָלֶהם ַמה , ַרק ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם ְוֵהם ַאְנׁשֵ ְולֹא ִאְכּפַ

ִרּיֹותיֹאְמרּו  מֹו ַאְבָרָהם ָאִבינּו ע, ַהּבְ ָעָליו ֶנֱאַמר "ּכְ , "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם"ה ׁשֶ
ֱאֶמת ַמִים ּבֶ בֹוד ׁשָ   .ְוָכל ִעְנָייָנם ְלַהְרּבֹות ּכְ
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ּלֹא ִנְבָרא ּלֹא ָלַמד סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לֹו ׁשֶ   ִמי ׁשֶ

ל  ינוּ ָהֱאלַֹקי ַהְמֻקּבָ דֹוׁש ַרּבֵ יק ַהּקָ ּדִ ה "ַיֲעקֹב ַאּבּוַחִציָרא זצוקללה ַהּצַ
ף קפ( ֶלְך ּדַ ְנֵזי ַהּמֶ ִסְפרֹו ּגִ ְמעֹון ּבַ  )ה"ּבְ י ׁשִ ם ַרּבִ ׁשֵ דֹוׁש אֹוֵמר ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ אֹו : ר יֹוַחאי ּבַ

ְצָוה ַהּזֹאת"יֹאַמר  י ַהּמִ ר ' ְוגוֹ " ּכִ הּוא ִעּקַ ָלה ׁשֶ ּבָ ָבא ִלְרמֹז ַעל ִלּמּוד ַהּקַ ר ּדְ ֶאְפׁשָ
יַא  ּבִ . ת ָהָאָדם ָלעֹוָלםּבִ ַתב ָהַרׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּזַֹהר "ּכְ ָעִמים ּבַ ה ּפְ ּמָ לֹום ּכַ ָ י ָעָליו ַהׁשּ

דֹוׁש  ּלֹא , ַהּקָ ֵהם סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לֹו ׁשֶ ּלֹא ָלַמד ּתֹוַרת ֱאֶמת ׁשֶ ִמי ׁשֶ ּדְ
ַרךְ  ְבלֹא ֶזה ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ֱאלֹהּותֹו ִיְתּבָ , תֹו ְוַאֲהָבתוֹ ְוִיְרָא , ִנְבָרא ּדִ

לֹום. ַוֲעבֹוָדתוֹ  ָ ֶלְך ָעָליו ַהׁשּ לֹמֹה ַהּמֶ לֹום ִלׁשְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהׁשּ ִוד ַהּמֶ ָאַמר ּדָ , ּוְכמֹו ׁשֶ
ע ֶאת ֱאלֵֹהי ָאִביָך ְוָעְבֵדהוּ "   ". ּדַ

ָרֵאל ּוְלַהְזִהיר ַלּדֹורֹות  לֹום ְלַצּוֹות ְלִיׂשְ ָ ינּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ א מׁשֶ ּבָ
ְנעּו , ִאיםַהבָּ  ּלֹא ִיּמָ ַדַעת ׁשֶ ָכל ּדֹור ָודֹור ַעד סֹוף ִמּלָ סֹודֹות ַהּתֹוָרה ּבְ

  .ַהּדֹורֹות

ֶרְך טֹוב ְלֶדֶרְך ַרע ֵני ָאָדם ִמּדֶ יַח ּבְ ִמיד ְלַהּדִ ְעּתֹו ּתָ ה ֵיֶצר ָהַרע ּדַ ּוִבְפָרט . ְוִהּנֵ
ה לֹו ִמ  ָלה עֹוׂשֶ ּבָ ָחְכַמת ַהּקַ ק ּבְ ִבים אֹותֹו ָהרֹוֶצה ְלִהְתַעּסֵ ְכׁשֹולֹות ּוְדָבִרים ַהְמַעּכְ

ִלים אֹותוֹ  ְ ל ֶזה . ּוְמַרׁשּ ֱאמֹר לֹו ֵאין ַהּגּופֹות ׁשֶ ֶדֶרְך ֲחִסידּות ּבֶ ָבא לֹו ּבְ ְוהּוא ּדְ
א רּוַח ַהּקֶֹדׁש  א ְנִביִאים ְוֵליּכָ ֵליּכָ ּום ּדְ ַמן ְראּוִיים ְלסֹודֹות ַהּתֹוָרה ִמׁשּ . ַהּזְ

ָלָמא ּדוֹ  ִבׁשְ ָעה ָהיּו ְראּוִיים ּדְ ָהָיה ּדֹור ּדֵ לֹום ׁשֶ ָ ינּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ ל מׁשֶ רֹו ׁשֶ
ַמִים ְוָלַמד  ָ לֹום ַלׁשּ ָ ינּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ ָעָלה מׁשֶ ָזכּו ַעד ׁשֶ ּום ּדְ ְלסֹודֹות ַהּתֹוָרה ִמׁשּ

ָרֵאל ּפֶ  ה ְוָאַמר ְלִיׂשְ ה ֶאל ּפֶ רּוְך הּוא ּפֶ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ הִמּפִ ָהיּו , ְועֹוד. ה ֶאל ּפֶ ׁשֶ
ד ַעְצָמם ים אֹותֹו ַהּדֹור ִמּצַ דֹוׁש , ְקדֹוׁשִ ָתם ִנְגָלה ֲעֵליֶהם ַהּקָ ָ ּכַֹח ְקֻדׁשּ ּמִ ַעד ׁשֶ

ם ּיָ רּוְך הּוא ּבַ ם , ּבָ ּלָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם " ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהוּ "ְוָאְמרּו ּכֻ ּוְכמֹו ׁשֶ
ה ֵאין ׁשּום ָרֲאָתה ׁשִ : ִלְבָרָכה ּלֹא ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ּוַבּדֹור ַהּזֶ ֶ ם ַמה ׁשּ ְפָחה ַעל ַהּיָ

ה ָבר ִמּזֶ ָרֵאל ּוְלַהְזִהיר ְלֶזה . ּדָ לֹום ְלַצּוֹות ְלִיׂשְ ָ ינּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ א מׁשֶ ּבָ
ִאים ְנעּו , ַלּדֹורֹות ַהּבָ ּלֹא ִיּמָ ַדַעת ׁשֶ ָכל ּדֹור וָ ִמּלָ דֹור ַעד סֹודֹות ַהּתֹוָרה ּבְ

  .סֹוף ַהּדֹורֹות
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ָכל יֹום ְויֹום  ָכא ּבְ ּיְ יַמְטִרּיָה  –ׁשַ ָלה"ִמְצָוה ִעם ַהּכֹוֵלל ּגִ ּבָ   "ַהּקַ

תּוב ָאַמר ַהּכָ ְצָוה ַהּזֹאת: "ְוֶזה ׁשֶ י ַהּמִ ָלה" ּכִ ּבָ ִעם " ִמְצָוה. "ִהיא ִלּמּוד ַהּקַ
ה  יַמְטִרּיָ ָלה"ַהּכֹוֵלל ּגִ ּבָ א לְ ְוָעֶליָה " ַהּקַ לֹום ּבָ ָ ינּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ ַהְזִהיָרם מׁשֶ

ַכח ֵמֶהם ְלעֹוָלם ָ ׁשּ ּלֹא ּתִ ָך ַהּיֹום"ְוָלֶזה ָאַמר , ׁשֶ ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ָכא " ֲאׁשֶ ּיְ ַהְינּו ׁשַ ּדְ
ָכל יֹום ְויֹום יִדיָעָתּה , ּבְ ץ ּבִ ק ּוְלִהְתַאּמֵ ה ְלִהְתַחּזֵ   .ּוְלִפיָכְך ָצִריְך ַאּתָ

ְמעוּ  ׁשְ   ְלִדְבֵרי ֵיֶצר ָהַרע ַאל ּתִ

ְמעּו ְלִדְבֵרי ֵיֶצר ָהַרע  ׁשְ ּלֹא ְלָלְמָדּה ַאל ּתִ ה ֵיֶצר ָהַרע ְמִדיֲחָך ׁשֶ י ִהּנֵ ּכִ
ֵני ְטָענֹות ְ ָבה, ַאַחת: ִמׁשּ ה ֶמְרּכָ ם , אֹוֵמר ְלָך ֶזה ַמֲעׂשֵ ֵ י ַהׁשּ ַמע ִמּפִ ָ ׁשּ ָצִריְך ָנִביא ׁשֶ

ָבר ַעל ֲאִמּתָ  ּיֹוִדיַע ָלנּו ַהּדָ נּו ֵאין ָנִביא ְולֹא רּוַח ַהּקֶֹדׁש . תוֹ ׁשֶ ְזַמּנֵ ו ּבִ זֹאת . ְוַעְכׁשָ
ָבר ַרע, ְועֹוד ל ּדָ ָלה ָצִריְך ִלְהיֹות ּגּוף ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ְוָנִקי ִמּכָ מֹו , ַהּלֹוֵמד ַקּבָ ּכְ

ים ּוְטה ָהיּו ְקדֹוׁשִ ָתם ׁשֶ ָ רֹב ְקֻדׁשּ ּמֵ ְצַרִים ׁשֶ ְצאּו ִמּמִ ּיָ ָרֵאל ׁשֶ ָעְברּו , ֹוִריםִיׂשְ יָון ׁשֶ ּכֵ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ם ִנְגָלה ֲעֵליֶהם ַהּקָ ּיָ ִנים , ְועֹוד, ּבַ ָתם ָראּו אֹותֹו ּפָ ָ ֵמרֹב ְקֻדׁשּ

ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ָפִנים ּבְ ָלה. ּבְ ּבָ ְך ִלּמּוד ַהּקַ ּיָ ֱאֶמת ׁשַ ה ּבֶ ַמן . ְלֵאּלֶ ֲאָבל ּגּופֹות ַהּזְ
ה ְבָרה ִסְטָר , ַהּזֶ ּגָ ָלה, א ָאֳחָראׁשֶ ּבָ חּול ַהּקַ ִפים ְוַעל ִמי ּתָ   .ֵהם ְסרּוִחים ּוְמֻטּנָ

ָרֵאל  ךָ  –ְלַהְזִהיר ְלִיׂשְ   לֹא ִנְפֵלאת ִהיא ִמּמְ

ָרֵאל ְוָאַמר ָלֶהם ַאל  לֹום ְלַהְזִהיר ְלִיׂשְ ָ ינּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ א מׁשֶ ְלִפיָכְך ּבָ
י ַמה  ְמעּו ְלִדְבֵרי ֵיֶצר ָהַרע ּכִ ׁשְ ה ֵאין ָנִביא ְולֹא רּוַח ּתִ ַמן ַהּזֶ ּזְ אֹוֵמר ָלֶכם ּבַ ֶ ׁשּ

ָבָריו ֵמֶהֶבל ִיְמֲעטוּ . ַהּקֶֹדׁש  ְלָחן ֶהָערּוְך . ּדְ ׁשֻ ה ַהּכֹל ָערּוְך ּומּוָכן ּכְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ם ּבַ י ּגַ ּכִ
ָפִרים. ִלְפֵני ָהָאָדם ּסְ מּו ּבַ בּו ְוֶנְחּתְ ָלה ִנְכּתְ ְבֵרי ַקּבָ ָכל ּדִ לֹא "ֶגד ֶזה ָאַמר ּוְכנֶ . ּדְ

ךָ    ".ִנְפֵלאת ִהיא ִמּמְ

ִעין אֹותוֹ  ֵהר ְמַסּיְ א ִלּטָ   ַהּבָ

ִנית ֵ ֲעָנה ַהׁשּ ִריְך ִלְהיֹות ּגּוף ָטהֹור ְוָקדֹוׁש , ּוְכֶנֶגד ַהּטַ ּצָ ֶצר ָהַרע ׁשֶ ּטֹוֵען ַהּיֵ . ׁשֶ
ׁש  ה ָהרֹוֶצה ְלִהְתַקּדֵ ַמן ַהּזֶ ּזְ ם ּבַ י ּגַ ם ֶזה ֵאיָנּה ַטֲעָנה ּכִ ֵהר ָיכֹול ִלְהיֹות  ּגַ ּוְלִהּטָ
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ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה מֹו ׁשֶ ִעין אֹותוֹ , ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ּכְ ֵהר ְמַסּיְ א ִלּטָ , ַהּבָ
ַהְינוּ " ְולֹא ְרחֹוָקה ִהיא"ְוַעל ֶזה ָאַמר  ךָ , ּדְ ֳהָרה ֵאיָנּה ְרחֹוָקה ִמּמְ ה ְוַהּטָ ָ ֻדׁשּ , ַהּקְ

יל ּוְמָפֵר  ָאַמר ְוַאּזִ ַאַחר ֶזה ְוֶזה ׁשֶ סּוִקים ׁשֶ ל ַהּפְ ַמִים ִהיא ֵלאמֹר ִמי "ׁש ּכָ ָ ׁשּ לֹא ּבַ
ַמִים ָ ַהְינוּ " ַיֲעֶלה ָלנּו ַהׁשּ ַמִים ּוְצִריִכים : ּדְ ָ ׁשּ לּוי ּבַ ָבה ּתָ ה ֶמְרּכָ י ַמֲעׂשֵ לֹא ּתֹאַמר ּכִ

ֲעֶלה  ּיַ לֹום ׁשֶ ָ ינּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ ַמִיםָאנּו ָנִביא ּכְ ָ ה , ָלנּו ַלׁשּ ְויֹוֵרד ָלנּו ַמֲעׂשֵ
ָבה תוֹ , ֶמְרּכָ ן, ְלֶזה ָאַמר. ְויֹוִדיעּו ָלנּו ַעל ֲאִמּתָ ֲחׁשֹב ּכֵ ֲאָרה , ַאל ּתַ י לֹא ִנׁשְ ּכִ
ַמִים ָ ׁשּ ם ִהיא"ְוַגם , ּבַ ְבֵרי " לֹא ֵמֵעֶבר ַלּיָ ּדִ ֶצר ׁשֶ ּטֹוֵען ַהּיֵ ִנית ׁשֶ ֵ ֲעָנה ַהׁשּ ֶנֶגד ַהּטַ ּכְ

ם ּגּוף ַקּבָ  ּלָ ם ְוָהיּו ּכֻ ָעְברּו ֶאת ַהּיָ ָרֵאל ׁשֶ מֹו ִיׂשְ ָלה ְצִריִכים ּגּוף ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ּכְ
ם זֹו ֵאיָנּה ַטֲעָנה, ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ְוָנִקי ַעְברּו , ּגַ ּיַ הֹוִרים ׁשֶ גּוף ַהּטְ לּוי ּבְ ֵאין ֶזה ּתָ

ם   .ַהּיָ

ׁש  ְתַקּדֵ ּתִ ְכׁשֶ ָך ּדִ לּוי ּבְ ַהּכֹל ּתָ ה ַלֲעׂשֹות ּדְ ְלָבְבָך ּוְבִפיָך ָיכֹול ַאּתָ ּבִ
ָלה ְבֵרי ַקּבָ   ַהּכֹל ְוֵליַדע ּדִ

ְהֶיה ָראּוי  ּיִ ֵהר ַעד ׁשֶ ׁש ּוְלִהּטָ ּיּוַכל ְלִהְתַקּדֵ יֵדי ָאָדם ׁשֶ לּוי ּבִ ו ַהּכֹל ּתָ ם ַעְכׁשָ ּגַ
ם  ַסּיֵ ּמְ ָבה ְוֶזהּו ׁשֶ ה ֶמְרּכָ ל ַמֲעׂשֵ י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַה "ְלַקּבֵ ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ּכִ ָבר ְמאֹד ּבְ ּדָ

ה ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל " ַלֲעׂשֹותוֹ  ְלָבְבָך ּוְבִפיָך ָיכֹול ַאּתָ ׁש ּבִ ְתַקּדֵ ּתִ ְכׁשֶ ָך ּדִ לּוי ּבְ ַהּכֹל ּתָ ּדְ
ָלה ְבֵרי ַקּבָ   .ְוֵליַדע ּדִ

הֹור אן ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו ַהּטָ   .ַעד ּכָ

ְדֵבקּות גַּ  דֹוׁש ּבִ בִּ ַהּלֹוֵמד זֹוַהר ַהּקָ ֵאינֹו ֵמִבין ָהַרׁשְ ַעְצמֹו "ם ׁשֶ י ּבְ
ּתֹוָרה דֹול ּבַ ָה ְלָחָכם ּגָ ֲעׂשֶ דֹו ַוּיַ   ְיַלּמְ

יו, ַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר ּמֹוִציא ִמּפִ ֶ , ֲאִפּלּו ֵאינֹו יֹוֵדַע ְוֵאינֹו ֵמִבין ַמה ׁשּ
ָבָריו ן ּדְ רּוְך הּוא ְמַתּקֵ דֹוׁש ּבָ אי ּוְסָמכוּ . ַהּקָ הּו ַאְקָרא ְוִדְגלֹו ְוָכְך ָאְמרּו ַקּמָ

א ְוִדּלּוגוֹ , ָעַלי ַאֲהָבה ְקֵרי ְוִדְגלֹו ֶאּלָ ָהַרב ִחיָד . ַאל ּתִ ן ּבְ קּוְנְטֵרס טֹוב ַעִין "ְוַעּיֵ א ּבְ
ם ה ׁשֵ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה' א ְוכוּ "א ז"ּבְ ּבָ ְצָפת ּתִ ֶזה ּבִ ה נֹוָרא ּכָ , ּוַמֲעׂשֶ

ָהיּו נֹוֲהִגים ׁשֶ  ָכל ֵליל לׁשֶ ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְלכּו ִלְמָעַרת ַרּבִ ג ָלעֶֹמר "ּיֵ
ה ֲחָכִמים ִויִחיִדים ּמָ ִקים אֹותֹו ְלָכל , ּכַ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוְמַחּלְ ם ּכָ ְולֹוְמִדים ׁשָ



יד  ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיַני

ֶהם ִאיׁש ֶאָחד ְמֻיָחד . ֶאָחד ֵמַהּקֹוְרִאים ֵחֶלק ֶאָחד ָהָיה ִעּמָ ַוְיִהי ַהּיֹום ׁשֶ
ְפֵניֶהםוְ  ֶהם, ָידּוַע ּבִ , ְוָנְתנּו לֹו ֵחֶלק ֶאָחד ֵמַהּזַֹהר ִעם ַהּקֹוְרִאים ִלְקרֹות ִעּמָ

צּוַרת ָאָדם ְבֵהָמה ּבְ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְקרֹות ְוהּוא ּכִ ַעְצמֹו ׁשֶ ֶמה . ְוהּוא יֹוֵדַע ּבְ
ה אֹותֹו ָהִאיׁש  ּמּוד ָיָצא ? ָעׂשָ ל ַהּלִ יַע ָהֵעת ׁשֶ ּגִ ּיַ ָעָרה ֹקֶדם ׁשֶ ַלחּוץ ֵמַהּמְ

ה ְמאֹד ֵלְך ָהלְֹך ּוָבכֹה ַהְרּבֵ ה , ַוּיֵ ִכּיָ רּו ִריֵסי ֵעיָניו ֵמַהּבְ ְמַעט ִנּסְ ּכִ ַעד ׁשֶ
ְמקֹומוֹ  ן ּבִ ָמה ְוָיׁשַ ְרּדֵ ן יֹוַחאי, ְוָנְפָלה ָעָליו ּתַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ֵאָליו ַרּבִ , ְוָאז ּבָ

ֲחלֹום, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ַחת: ְוָאַמר לוֹ  ,ּבַ יָרא ְוַאל ּתֵ ָך , ַאל ּתִ ה ַמה ּלְ ַעּתָ
ם גֹוָרְלךָ , ִנְרּדָ ָעָלה ּבְ יבֹו ָהִאיׁש . קּום ְקָרא ֶאל ֱאלֶֹקיָך ַהֵחֶלק ׁשֶ ֲהֵרי : ֱהׁשִ

ָלל ִלְקרֹות ְבֵהָמה ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ן יֹוַחאי. ֲאִני ּכִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ קּום : ָאַמר לֹו ַרּבִ
ְגדֹוֵלי ַהֲחָכִמיםְקָרא ַוֲאנִ  ֶעָך ְוִתְמָצא ַעְצְמָך יֹוֵדַע ִלְקרֹות ּכִ , ְוֵכן ָהָיה. י ֲאַסּיְ

טֹוב ָנתֹו ּוָמָצא ַעְצמֹו יֹוֵדַע ּבְ ְ ל ָהרֹוִאים אֹותֹו , ְוֵהִקיץ ִמׁשּ ְוָתְמהּו ָעָליו ּכָ
ּלֹא ָיְדעּו ּבֹו ִמּקֶֹדם ָבִרים נֹוָרִאים ׁשֶ ְצאּו ּבֹו ּדְ ּמָ הַעד כָּ  .ׁשֶ ֲעׂשֶ   .אן ַהּמַ

ּום ָהָרׁשָ  א ִמׁשּ י ָהעֹוָלם ַהּבָ רּוׁש ֲאדֹוִני ָאִבי ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ ז ִזְכרֹונֹו "ּוָבֶזה ּפֵ
תּוב , ִלְבָרָכה ָאַמר ַהּכָ ֶ הּו ַמה ׁשּ ּזֶ יַבת ָנֶפׁש ׁשֶ ִמיָמה ְמׁשִ ָידּוַע , ּתֹוַרת ֲהָוָיה ּתְ ּדְ

ם ֵ ִלּמּוד ַהּסֹוד ִנְקָרא ּתֹוַרת ַהׁשּ סּוק , ּדְ ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ּפָ ּוְכמֹו ׁשֶ
ָאַמר ּתֹוַרת ֲהָוָיה  ט ְוֶזהּו ׁשֶ ׁשָ תֹוַרת ֲהָוָיה ֶחְפצֹו ֶזה ַהּסֹוד ּוְבתֹוָרתֹו ֶזה ַהּפְ ּבְ
ֵאינֹו יֹוֵדַע  ֵלמּות ְוֶזה ׁשֶ ׁשְ ִריְך ִלְלמֹד אֹוָתּה ּבִ ּצָ לֹוַמר ׁשֶ ִמיָמה ּכְ הּוא ּתְ ׁשֶ

יב ַנְפׁשוֹ ִלְלמֹד ַרּבִ  דֹו ּוֵמׁשִ ן יֹוַחאי ְמַלּמְ ְמעֹון ּבֶ ָאַמר  י ׁשִ יַבת ְוֶזהּו ׁשֶ ְמׁשִ
דֹו ּת 'נֹוָטִריקֹון ְמ  ְמַעט ָיְצָאה ֹוַחאי 'ן י'ְמעֹון ּבֶ 'ֹוָרה ׁשִ 'ַלּמְ ּכִ ְוָאַמר ֶנֶפׁש ׁשֶ

  .ַנְפׁשֹו ְוָחְזָרה לוֹ 

ב ַאף ַעל ּגַ ֵרׁש ִלְרמֹז לֹו ּדְ ְבֵהָמה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע  ּוְלִפי ָהִכי ִיְתּפָ ָאָדם הּוא ּכִ ׁשֶ
ר ָקָרה ָלִאיׁש  ֲאׁשֶ ְקֶרה לֹו ּכַ ּיִ ר ׁשֶ ָכרֹו ְוֶאְפׁשָ לּו לֹו ׂשְ א ִיְכּפְ ַמּיָ ְ ל ֶזה ִמׁשּ ִלְקרֹות ִעם ּכָ

סּוק  ּפָ ָנתֹו ְלטֹוָבה ְוֵיׁש ֶרֶמז ּבַ ּוָ יו ְוִתְהֶיה ּכַ רּו ַמֲעׂשָ ה ִאם ֻיְכׁשְ  ָאָדם ּוְבֵהָמה'ַהּזֶ
יַע ֲהָויָ  ֵתבֹות  'ה"ּתֹוׁשִ יַע ֲהָויָ 'ּדְ בֹות ּוב 'ה"ּתֹוׁשִ ל ב' ִעם ַהּתֵ בֹות ' ּכֹוְלִלים ׁשֶ ּתֵ

בֹות  ר ּתֵ ִמְסּפַ ּקּוִנים'ַיֲעלּו ּכְ ִדְקּדּוק ַצח' ֹזַהר ּתִ פּוס (. ּבְ ַמת ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר ּדְ ַהְקּדָ

  )ִליוֹוְרנוֹ 



 טו  ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיַני

ייַעְכׁשָ  ּדִ ה ַהּצַ ֵאין זֹוַהר ו מּוָבן ָלּמָ ֶ ִית ׁשּ ים לֹא ִנְכְנסּו ַלּבַ ּיִ ִקים ָהֲאִמּתִ
דֹוׁש  יַע ְלַמְדֵרַגת ָאָדם, ַהּקָ דֹוׁש לֹא ִהּגִ ּלֹא לֹוֵמד זֹוַהר ַהּקָ , ְוָכל ִמי ׁשֶ

ּלֹוְמִדים זֹוַהר ְזכּות ֵאּלּו ׁשֶ ָאָדם ּוְבֵהָמה 'ְוָעָליו ֶנֱאַמר , ְוַחי ַרק ּבִ
יַע ֲהָויָ    'ה"ּתֹוׁשִ

ָרְמזּו ּוְבזֶ  הּו ָהֶרֶמז ׁשֶ ּזֶ א ׁשֶ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ן ֲאדֹוִני ָאִבי ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ ם ּכֵ רּוׁש ּגַ ה ּפֵ
ֵהָמהְלִאיׁש ֶאָחד  ַבת ּבְ ֲחלֹום ּתֵ ֶהְראּו לֹו ּבַ י  ׁשֶ רּוׁשֹו ּוֵפְרׁשּו לֹו ּכִ ַיַען ְולֹא ָיַדע ּפֵ

ֵביתֹו ָלכֵ  ָהָיה לֹו ּבְ ַכר ֵסֶפר ַהּזַֹהר ׁשֶ ּמָ ֵהָמהׁשֶ ַבת ּבְ י  ן ֶהְראּו לֹו ּתֵ ָראׁשֵ ּדְ
בֹות  י 'ּבִ ּתֵ ִית ַרֲחָמָנא ִליְצַלן'ַה ן 'ִמ ּקֶֹדׁש 'ַה ַעְרּתִ    .ּבַ

יַע ֲהָויָ ' יַמְטִרּיָא ' ה"ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ּגִ ן יֹוַחאי'ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   'ַרּבִ

יַע ֲהָויָ ' ים לו ז( 'ה"ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ִהּלִ ר גִּ , )ּתְ ִדּיּוק ִמְסּפַ א ּבְ י 'יַמְטִרּיָ ַרּבִ
ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ   .'ׁשִ

יל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו אֹות נ( אְרִניב, ה"ֵסֶפר ַמְגּדִ דֹוׁש ִמּבַ ם ָהַרב ַהּקָ ׁשֵ   .)ּבְ

ל לקב ּלֵ ה ָנִכין ֶאת ַעְצֵמנּו ְוִנְתּפַ סֹוד ַהּזֶ י ַהּיְ ָנה "ַעל ּפִ ָ ם ַהׁשּ ֲעזֹר ָלנּו ּגַ ּיַ ה ׁשֶ
בלְ  ה ּתֹוַרת ַהּסֹוד ֵמָחָדׁש ִמּתֹוְך ָטֳהַרת ַהּלֵ דֹוׁשָ ל ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ִמּתֹוְך , ַקּבֵ

יו , ַאְחדּות ַלּפָ לּות ּכְ ּטְ ל  - ִמּתֹוְך ַהְכָנָעה ְוִהְתּבַ ְוַהְלַוואי ְוִנְהֶיה ְראּוִיים ְלַקּבֵ
יַח  ׁשִ ֵני ֶמֶלְך ַהּמָ ָקרֹוב ּפְ  .א"בבּבְ

יחַ לֹוְמֵדי ַהזֹוַהר ַהקָּ  ֵני ָמׁשִ ל ּפְ   דֹוׁש ִיְהיּו ָהִראׁשֹוִנים ְלַקּבֵ

דֹוׁש  ְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּלָ יַח , ְוֵאּלּו ׁשֶ ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ֵהם ִיְהיּו ָהִראׁשֹוִנים ְלַקּבֵ
ה ֻאּלָ ם ַהּגְ ַרְזּתֶ ּזֵ ר ּכֲֹחֶכם ׁשֶ בֹוא יֹאַמר ָלֶהם ִייׁשַ ּיָ ם, ּוְכׁשֶ , ּוִבְזכּוְתֶכם ָהעֹוָלם ַקּיָ

ֵלם ּוָבא ָ ּקּונֹו ַהׁשּ   .ַעל ּתִ

ִרים ָ ה ִלְהיֹות ִמן ַהּזֹוִכים ַהְמֻאׁשּ ְזּכֶ ּנִ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו , ַהְלַואי ׁשֶ יַח ּבִ ׁשִ ַהּמָ ׁשֶ
י" –ָיִעיד ָעֵלינּו  ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ן". ּבִ ַמִים, ְיהּוִדים ְיָקִרים, ַעל ּכֵ ם ׁשָ נּו ִלּמּוד ְלׁשֵ , ּתְ

הַהְקִריבּו ִמַדּקֹוֵת  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ִלְגרֹם , ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנוּ , יֶכם ְלַמַען ַהׁשּ
נוּ  ל , ִלְפדּות ַנְפׁשֵ ֶאָחד ַיַחד ְלַקּבֵ נּו ּכְ ּלָ דֹוׁש ְוָכְך ֵנֵלְך ּכֻ ָכל יֹום זֹוַהר ַהּקָ דּו ּבְ ְוִלּמְ



 טז  ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיַני

יַח בב ׁשִ ֵני ֶמֶלְך ַהּמָ נּו ְכֶאָחד נִ . א"ֶאת אֹור ּפְ ּבִ ְוֻכּלָ נּו ְנבּוַאת ָהַרׁשְ ם ּבָ ֻקּיַ ּיְ ה ׁשֶ י "ְזּכֶ
יּה ּוְבְסגּוָלתֹו " ַהאי ִאְתַגְלְיא ּבֵ ָרא ּדְ ָאה ּדָ רֹור"ַזּכָ , ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינוּ " ּוְקָראֶתם ּדְ

יֵחנּו ֶמֶלְך  ִוד ְמׁשִ ן ּדָ ָיְפיֹו ּבֶ כַ , ְוָהָדר ֱאלֵֹקינוּ " עֹז"ּבְ , ָיבֹוא ְוִיְגָאֵלנוּ ּבְ -ר זֹאת ֵא ּוִבׂשְ
נוּ ' ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה, ל ַחי ֶחְלֵקנוּ  בֹוד ַמְלכּותֹו ָעֵלינוּ , צּוֵרנּו ָמִגּנֵ ֶלה ּכְ ְוָאז , ִיּגָ
נוּ  ַמח ִלּבֵ נוּ , ִיׂשְ נוּ , ְוָתֵגל ַנְפׁשֵ יׁשּוַעת ַמְלּכֵ ן ִיְהֶיה ָרצֹון, ּבִ   .ָאֵמן ּכֵ

  



  

ıַמִים ָוָאֶר ה ׁשָ ם עֹוׂשֵ ֵ   ֶעְזִרי ֵמִעם ַהׁשּ

  ֵסֶפר
ַמת    ּכַֹח ַהּזַֹהרַהְקּדָ

  'ֵחֶלק א

צוּ ּובֹו    ִנְקּבְ
  "אֹור ַהּזַֹהר"ֲעלֹוֵני  1-34

ְצאּו ָלאֹור ַעל ְיֵדי  ּיָ   "ָהעֹוָלִמיַהּזַֹהר ִמְפַעל "ׁשֶ
ֵרי תשע ע"ֵמֶאלּול תש ׁשְ   א"ַעד ּתִ

ָרֵאל  ֲעִתיִדין ִיׂשְ י" ְלִמְטָעם"ּוְבִגין ּדַ ַחּיֵ , ֵמִאיָלָנא ּדְ
ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַרֲחֵמי ,ּדְ לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ   ".ִיְפקּון ּבֵ

  

  "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי"יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי 
ֶמׁש תובב"בעיה ית ׁשֶ   א"ק ּבֵ

ֵרי  ׁשְ  ק"לפ א"תשעּתִ





 ג  ּכַֹח ַהּזַֹהר

  

  ֵסֶפר
  ּכַֹח ַהּזַֹהר

  

ָמה   ַהְקּדָ
יׂשּו ַה 'יָ  הֹוִרים וְ 'ׂשִ א 'ָיִגילּו ַה 'ּטְ ּנָ ַהאי ּתַ ְפָלא ּדְ לֹות ָהאֹור ַהּנִ ִהּגָ ִרים ּבְ ְיׁשָ

יׁש ַמ  ְרִעיׁש עֹוָלמֹות ּוַמְרּגִ א ַהּמַ יׁשָ יּה ָיִחילּו ְוָיזּועּו ַקּדִ ְמָלכֹות ְוָכל ָהעֹוָלמֹות ִמּנֵ
ּפִ ּוכְּ  ְמעֹון ָלִביא זצוקללהמֹו ׁשְ י ׁשִ יק ַהְמקּוָבל ַרּבִ ּדִ ר יֹוָחִאי"ה "ֵייט ַהּצַ ה , ּבַ ַנֲעׂשֶ

ֲעבּוֶרךָ  ר יֹוָחאי " ָאָדם ֶנֱאַמר ּבַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֶאלֹוִקי ַרּבִ ּנָ א ְוַרְעיָ , ע"זיהּוא ַהּתַ
ינּו ע –ְמֵהיְמָנא  ה ַרּבֵ ִביא ָזכֹור ַלּטֹוב ִהְבִטיחּו ּוָפְסקוּ "מֹׁשֶ הּו ַהּנָ ַהאי ": ה ְוֵאִלּיָ ּבְ

ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר יָלְך ּדְ ָרֵאל ... ִחּבּוָרא ּדִ " ְלִמְטָעם"ּוְבִגין ְדַעִתיִדין ִיׂשְ
יֵמִאיָלָנא  ַחּיֵ ִאיהּו ֵסֶפר , ּדְ ַרֲחֵמיָגלּוָתא יּה ִמן ִיְפקּון ּבֵ , ַהּזַֹהרּדְ ". ּבְ

ם  הֹון הְוִיְתַקּיֵ ָדד ' ּבְ ָבִרים לב( ֵנָכרֵאל ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ּבָ ירּוש )יב, ּדְ ֵני : ּפֵ ּוִמּפְ
הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר ים ׁשֶ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחּיִ ֲעִתיִדים ִיׂשְ ֵיְצאּו ִמן ֹו ּובּ ַעל ָידֹו , ׁשֶ

ַרֲח  לּות ּבְ נּו , ִמיםַהּגָ סּוק ְוִיְתַקֵיים ּבָ ִלי ִקְטרּוגַהּפָ לּות ּבְ ם יֹוִציֵאנּו ִמן ַהּגָ ֵ ַהׁשּ . ׁשֶ
ף קכד( ת ָנׂשא ּדַ ָרׁשַ רּוׁש מהְרַמ : (ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּפָ י , )ק"ַהּפֵ יׁשֵ ְבֵרי ַקּדִ ְוֵאין ַמה ְלהֹוִסיף ַעל ּדִ

  .ֶעְליֹוִנים

יֵקי ַהּדֹורֹות דֹוֵלי ְוַצּדִ דֹוׁש הּוא  ְוָכל ּגְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ ִמיָלָתם ֲאמּוָרה ּדְ
ִביא ֶאת ָהָאָדם ִלְזּכֹות , אַהּפֹוֵתַח ְוהּוא ַהּסֹוֵגר דֹוׁש הּוא ַהּמֵ ְוִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ

 

מקודם היה די בתורת הנגלה אבל עתה בעקבתא דמשיחא צריך  :)ז"דף נ( בספר תורת שמחה ]א[

כמו שאנו רואים נר דולק וקודם שנכבה היא מתחזקת ביותר ושלהבת עולה , להיות גם תורת הנסתר

אבל עתה , והיה די תורת הנגלה לתבלין נגדו, ל כךכמו כן מקודם לא היה יצר הרע מתגבר כ .יותר

  .קודם הגאולה היצר הרע מתגבר יותר וצריכים להתחזק גם בנסתר



 ד  ּכַֹח ַהּזַֹהר

אֹור ְיָקרֹות ָמתֹו ּבְ י , בְלָהִאיר ִנׁשְ יִתי ַנְפׁשִ ֶבר יֹאַמר ִזּכִ ְלָעַדי ּוִמי ַהּגֶ ַהִלימּוד ִמּבַ
הַהּטָ  ינּו ְוקֹול , הֹור ַהּזֶ נּו "ל זי"ָהַרְמַח ְקִריַאת ַרּבֵ קּומּו ְוחּוׁשּו  –ע ְמַהְדֵהד ּבָ

ַלת  ָרֵאל ַעם ְלַהּצָ ַרק  –ִיׂשְ ִלּמּוד ַהּזַֹהר ּדְ ְרִציפּות ּבְ דֹוׁש ּבִ ְנעּו ַהּקָ ָצרֹות ִיּמָ
ַפע , גל"ַוֲאסֹונֹות רח ֶ ה ָהַרֲחִמים ְוַהׁשּ ֵאל ְוִיְתַרּבֶ ְמֵהָרהְוִנּגָ י . ּבִ דֹוֵלי ּוַקִדיׁשֵ ְועֹוד ּגְ

 

מי שהיה יכול להשיג סודות התורה ולא השתדל  :)ד"כ 'סי(ח "ל באבן שלמה פ"א ז"הגר ]ב[

  .ל"להשיגן נידון בדינין קשין ר

אשר חכמים הגידו ואשר ויבין המשכיל את  ישמע השומע :בן איש חי בראש ספרו דעת ותבונה

הזהירו והודיעו לכל איש ישראל לגשת אל הקודש בעסק סודות התורה ונסתריה עץ חיים היא 

  . למחזיקים בה

לא כאותם הטפשים , אשריהם המשתדלים בחכמת הקבלה :מתוך הסכמה לספר איפה שלימה

למה לא , אשאלה להם, ס ופוסקים"הפוטרים את עצמם מלימוד הקבלה מפני שלא מלאו כרסם בש

יזכרו טענתם זו בשעה שפונים לדבר דברים בטלים הגוררים אחריהם לישנא בישא ולשון הרע 

אין זה כי אם שמזניחים את החכמה , ס ופוסקים"שמחוייב לפרוש מהם גם מי שמלא כרסו בש

בסתר את  חזקה שמבטל, מי שמבטל בגלוי את הנסתר: שעל זה אמר אחד מן הגדולים, עצמה

התאחדו לעילא ולתתא בלמוד , הדבקו בקשורא דמלכא עלאה, חזקו ואמצו, אחים יקרים, לכן .הנגלה

כי מכל מלה ומלה , בה היקרא בעצמו אף על פי שהוא שוג, ואף אם אינו מוצא מי שילמדנו, הקבלה

   .'נעשין אילנין רברבין וכו

מאחר שעושה המצוות בלי ', והנה בלי ידיעת חכמת הקבלה הוא כבהמה וכו :אברהם אזולאי 'ר

, שאין בו טעם אכילת אדם, טעם במצוות רק כמצות אנשים מלומדה ודמיין לבהמות האוכלים חציר

וכדומה וטרוד הרבה לא יפטור עצמו מעסק חכמה זאת  שא ומתןואפילו הוא בעל עסקים גדול במ

כי הוא , יום משאר דברים ולימודים למען ישאר לך זמן לעסוק בחכמה זוותשתדל לקמוץ זמן מה ',וכו

 .'וכו האדם שור אוכל עשבכי בלעדיה , יסודי התורה ואי אתה פטור מפנימיות התורה

ודא איהו רוחא דמשיח , רוח הולך ולא ישוב לעלמא', בההוא זמנא וכו :'תקון ל -תקוני זהר ב ]ג[

ולא , דאלין אינון דעבדי לאורייתא יבשה, ולא יתוב לעלמא, ן עלמאוי לון מאן דגרמין דיזיל ליה מ

בעת  :תרגום .וי לון דגרמין עניותא וחרבא וביזה והרג ואבדן בעלמא. בעאן לאשתדלא בחכמה דקבלה

וזהו רוחו של משיח אוי להם לאלו שגורמים שיסתלק וילך לו , רוח הולך ולא ישוב לעולם', ההיא וכו

ולא רוצים להשתדל , שהמה הם העושים את התורה ליבשה, שוב לעולםמהעולם ולא יוכל ל

  .אוי להם שהם גורמים עניות וחרב וביזה והרג והשמדות בעולם. בחכמת הקבלה

ומה ישיבו בני נשא על המאמר המבהיל בתיקוני  :הסכמת הרב מנחם מענכין על איפה שלימהב

שיח מן העולם ולא ישוב לעולם שהם עושים את וי לון דגרמין דיזיל ליה רוחו של מ": 'זוהר תקון ל

של המאמרים הללו  יהכמה נפישא חיל ,"'התורה יבשה ולא רוצים להשתדל בחכמת הקבלה וכו

תסמרנה שערותיו ובשרו נעשה , שנוקבים ויורדים לפני לפנים חדרי לבו של אדם המאמין האמיתי

לחמות המשסות וההריגות הוא בעצמו בהעלותו על ליבו כי עניות דישראל והגזרות והמ, חידודין
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ּוּוי ְוֵזְרזּו ְלַתְלִמיֵדיֶהם ּצִ ה ׁשֶ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ יִרים ֲאׁשֶ ֵאי ֵמַאּדִ ָעם ֶאת  דַקּמָ ְלָהִפיץ ּבָ
ה דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ דּות ַהׁשּ ה ְלַמַען ּפְ דֹוׁש ַהּזֶ , ְלתֹוְמָכה ּוְלַסֲעָדּה , הַהִלימּוד ַהּקָ

ִריְך הּואּוְלַיְחָדא ּבְ  א ּבְ ֵאל, קּוְדׁשָ ה ְלִהּגָ זּוַע  וּוָבֶזה ִנְזּכֶ ּה לֹא ּתָ ק ּוִמּנֵ י , ּובֹו ִתְדּבָ ּכִ
ֶזה  יָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך ּבָ אהּוא ַחּיֶ   .ּוַבּבָ

י ָחִיל ִיְרֵאי  ן ָקמּו ַאְנׁשֵ ֵמִחים ּוְמִאיִרים ֶאת ' הֱאלִֹקים אֹוֲהֵבי ַעל ּכֵ ׂשְ
ֱע  אֹור ַהּנֶ ַאֲהָבהָהעֹוָלם ּבְ ה ּבְ ַרְך ְוִיְתַעּלֶ מֹו ִיְתּבָ ִמים ְלַמַען ׁשְ ְבַעת ַהּיָ , ָלם אֹור ׁשִ

ם ָמָרן כ ִליָט ֵמָהאְלִמין ר "ָהַאְדמוֹ ק "ּוְברֹאׁשָ ר ִנְלָחם ִמְלֲחמֹות ה"ׁשְ ' א ֲאׁשֶ
ֶבר הּוַקם ַעל אּוָלה הּוא ַהּגֶ ְוָכְך  ,"ָהעֹוָלִמיַהּזַֹהר ִמְפָעל "ֶאת ְוִיֵסד , ְלִקירּוב ַהּגְ

ָלִאים  ּקּוי ַהּפְ ְפָלָאה ְוׁשִ רּוָפה ַהּנִ ָעם ֶאת ַהּתְ ׁש ְמִפיִצים ּבָ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ַמּמָ ּבִ
דֹוׁש  יּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ֻיָחד הּוא ּלִ ים . זַהּמְ ה ֵהם ָהֲעלֹוּנִ ְפָעל ַהּזֶ ֻעּלֹות ַהּמִ ְוֵחֶלק ִמּפְ

 

, ובפמליא של מעלה העני חייבו על דלותו ושפלותו, גורם לזה מפני שלא עוסק בחכמת הקבלה

, אשר גם יום הכיפורים אין מכפר עליהם, כל זה נקרא חטאים שבין אדם לחבירו, ההרוג על הריגתו

 .אוי לנו מיום הדין והתוכחה

כי מי שעוסק רק , "איתם בין עובד אלקים לאשר לא עבדוושבתם ור" :ספר הקנה הקדוש ]ד[

כי שם חכם אינו רק על חכמת , גם אינו נקרא תלמיד חכם רק בשם תלמיד" לא עבדו"בנגלה נקרא 

 .)מאיפה שלימה( .הקבלה

  :חיים-ל בהקדמה לעץ"הרב חיים ויטאל ז ]ה[

ההרים  אצל בחינת הבחורים הנקראים גבעות ,חכםי ההם תלמיד - "וכל הגבעות התקלקלו"

ההרים הרמים , הנה הגבעות אלו נתקלקלו לגמרי כי בראות התלמידים הקטנים את הגדולים. הנזכר

ואינם יודעים כי מיראתם ליכנס בה  ,רודפים יומם ולילה אחרי הפשטים ואינם עוסקים בחכמת הקבלה

ולענה ועלתה בהם  ולבם שורש פורה ראש, ועל כן גבעות אלו נתקלקלו, הם נמנעים מלהתעסק בה

ואין , חלודת טיט ורפש לכפור בחכמת האמת ואומרים שאין בתורה אלא פשטיה ולבושים בלבד

כי תורת עולם הבא אינה כפשטה רק עד שם עוסקים ברזי , ספק כי לא יהיה להם חלק בעולם הבא

הנה "ועליהם נאמר , וזה שלא טרח בה בעולם הזה מערב שבת לא יאכל בשבת. תורה וסודותיה

 ."'עבדי יאכלו ואתם תרעבו וגו

אחרי שחפשת כל מיני סבות  :ספר הבריתוזה לשון : כל ענין הגאולה תלויה בלימוד הזוהר ]ו[

קבע בהחלט שהוא בזה העון של , ועם ישראל עדיין סבל צרות צרורות, על מה נתאחרה הגאולה

 .'בזיון תורת הקבלה כמפורש בזהר תקון ל

אליהו בן יוסף פתח , ואמרו במסכת אצילות בתחילתו :קדמתו כותבלשם שבו ואחלמה בה ]ז[

לחנם צלל במים  - ואין בו יראה , גמרא, שאפילו אדם מישראל למד משנה, ליראיו  'כתיב סוד ה"

וכל מי שהוא ירא שמים רודף אחר נסתרות שהוא עיקר החכמה . אדירים וכל מה שטרח לחנם טרח
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ל ְיהוּ , ַהְמצּוָייִנים ְלִתְפָאָרה ּכָ ְך ׁשֶ ה ְולֹא ִיְהֶיה ּכָ ם ַהּזֶ יתֹו ֶאת ַהּבֹׂשֶ ִדי ָיִביא ֶאל ּבֵ
ִית  ִלי ֵסֶפר ּבַ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ דֹוׁש ַהּזַֹהר ּבְ ים ֶיְהּגּו ּבֹו , חַהּקָ ה ּוְגדֹוִלים ּוְקַטּנִ ְוִתְרּבֶ

ַעת  .ַהּדָ

ה  ַעד ַעּתָ ָבר ּוֶבֱאֶמת ׁשֶ ֶרַבע ִמְליֹון ּכְ ְקנּו ּכְ ְפָלִאים ם ִקים ֵמָהֲעלֹוִניעֹוּתָ ִחּלַ ַהּנִ
ִחיָנם, ְועֹוד יַע ֶאת ָהֲאִר , ְוַהּכֹל ּבְ ּבִ ָרֵאל[י "ְוֵאין ַהּקֹוֵמץ ַמׂשְ ֵני , ֶאֶרץ ִיׂשְ ַבד ּבְ ִמּלְ

סּוק , ]ַהּגֹוָלה ֶהם ַהּפָ ם ּבָ ית כ(ְוִנְתַקּיֵ ֵראׁשִ קּו ", )'ט ב"ּבְ ֵאר ַהִהיא ַיׁשְ י ִמן ַהּבְ ּכִ
ָבר ָאְזלוּ , "ָהֲעָדִרים ה ּכְ אֹון ּגֹוֵבר ְוַעּתָ ּמָ ּוק ְוַהּצִ ְרצֹוֵננּו ל, ִמן ַהׁשּ ל "ְוַגם ׁשֶ קּו ּכָ ַיׁשְ

רּו ְפָרִאים ְצָמָאם ּבְ ַדי ִיׁשְ ים ק(" ַחְיתֹו ׂשָ ִהּלִ ְבֵרי ֲחזַ , )א"ד י"ּתְ דּוַע ּדִ ּיָ ֵאין "ַאְך ּכַ ל ּדְ
א ֵמֻחְלָיתוֹ  ִרים ְוֵאין ֲאִרי נֹוֵהםּוָממֹוָנא , ַהּבֹור ִמְתַמּלֵ ל  ָקא ּגָ ה ׁשֶ א ִמּתֹוְך ֻקּפָ ֶאּלָ

ל , אֹוֵכל ְצנּו ּכָ ֵלם ָהֲעלֹוִנים ְלֵסֶפר ָלֵכן ִקּבַ ֵצא ׁשָ ם ָרצֹון ִויִהי , ְלָכל ּדֹוֵרׁש ְוִיּמָ ֻקּיָ ּיְ ׁשֶ
ֱאָמר ַעל ַהּתֹוָרה  סּוק ַהּנֶ נּו ַהּפָ ָכל ֵעת"ּבָ ָך ּבְ יָה ְיַרּוּוֻ ּדֶ ֶלת ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן ּדַ " ַאּיֶ

לֵ (   . )ט"י' י בִמׁשְ

ה  ְזּכֶ ּנִ ֵתנּו ִלְפֵני ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה ׁשֶ ְהֶיה - ּוא 'ָהָיה ה'ה ׁשֶ 'מ"לּוְתִחּנָ ּיִ י " ׁשֶ ָראׁשֵ
בֹות מֹׁשֶ  י ּגֹוֵאל ִראׁשֹון הּוא ּגֹוֵאל ַאֲחרֹון, ה"ּתֵ דֹוׁש , טּכִ ים ַהּקָ ן אֹור ַהַחּיִ ְוַעּיֵ

 

בשעה שאתה עוסק  -? אימתי אתה עושה לאלוקים כבוד, "כבוד אלוקים הסתר דבר"  'ודעת וכו

ואני תמה מאד על איזה חכמי הדור שאין להם ידיעה כלל כי איך יכולים . עיין שם 'בנסתרות וכו

להתאפק מבלי לעסוק בחכמת האמת שהיא פנימיות התורה והיא מוזר בפניהם עד שאינם יודעים 

לא בשמים " )ה"בעירובין נ(ש "אינם מספיקים כלל כמ וכל ההתנצלות והתירוצים הרי. מה שהיא מאומה

, ופשוט הוא שהכוונה היא על כל חלקי התורה, שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה" היא

 ".והחלק הנסתר עלתה על כולנה

ים לֹא ִנכְ יַעְכׁשָ  צדיקים לא נכנסו לבית שאין שם זוהר ]ח[ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ה ַהּצַ ִית ו מּוָבן ָלּמָ ְנסּו ַלּבַ

דֹוׁש  ֵאין זֹוַהר ַהּקָ ֶ יַע ְלַמְדֵרַגת ָאָדם, ׁשּ דֹוׁש לֹא ִהּגִ ּלֹא לֹוֵמד זֹוַהר ַהּקָ ּלֹוְמִדים , ְוָכל ִמי ׁשֶ ְזכּות ֵאּלּו ׁשֶ ְוַחי ַרק ּבִ

יַע ֲהָויָ 'ְוָעָליו ֶנֱאַמר , זֹוַהר   .'ה"ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוׁשִ

ן ֲאדֹונִ  ם ּכֵ רּוׁש ּגַ ֶהְראּו לֹו ּוְבֶזה ּפֵ ָרְמזּו ְלִאיׁש ֶאָחד ׁשֶ זֶּהּו ָהֶרֶמז ׁשֶ א ׁשֶ י ָהעֹוָלם ַהּבָ י ָאִבי ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ

י  רּוׁשֹו ּוֵפְרׁשּו לֹו ּכִ ֵהָמה ְולֹא ָיַדע ּפֵ ַבת ּבְ ֲחלֹום ּתֵ ֵביתֹו ָלֵכן ֶהְראּו לֹו ּבַ ָהָיה לֹו ּבְ ַכר ֵסֶפר ַהזַֹּהר ׁשֶ ּמָ ַיַען ׁשֶ

הֵ  ַבת ּבְ בֹות בִּ ּתֵ י ּתֵ ָראׁשֵ י הַ 'ָמה ּדְ ֵהמָ 'ן הַ 'ּקֶֹדׁש מִ 'ַעְרּתִ ִית הּוא ּבְ  .ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן"ּבַ

הגאולה לא תהיה רק על ידי לימוד התורה ועיקר הגאולה  :)'ג 'א סי"באבן שלמה פי( ל"א ז"הגר ]ט[

אפילו הפשוט אינו  כל זמן שאינו מבין הסוד :)'יח -  'ה(ל משלי "א ז"הגרוב .תליא בלימוד הקבלה

  .הנה היצר הרע עושה אתכם שישמן לב העם הזה ולא ילמוד קבלה: ובמקום אחר .ברור בידו
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רּוָמה  ת ּתְ ָרׁשַ ן ּפָ ם ְוִתְמָצא ַנַחתַעּיֵ ל . ׁשָ צּו ּכָ אּו ְוִנְקּבְ ה ּבָ ר ַעּתָ ָהֲעלֹוִנים ְוַכֲאׁשֶ
ֻיָחִדים ִלְהיֹות ֵסֶפר  ָיֶדיךָ ְוָהיּו ַהּמְ ל ֶאָחד יּוַכל , ַלֲאָחִדים ּבְ ּתֹות ֵלָהנֹות ּכָ ְוִלׁשְ

סּוק , ִמּצּוף ְדַבׁש  י"ְוַנְמִליץ ֶאת ַהּפָ ּבִ ה ּוִמּצּור ְדַבׁש ַאׂשְ ֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחּטָ , "ֶעךָ ַוּיַ
ים פ( ִהּלִ בֹות ַר . )ז"א י"ּתְ י ּתֵ סּוק ֵהם רֹוְמִזים ֶאל ָראׁשֵ בֹות ַהּפָ י ׁשִ 'סֹוֵפי ּתֵ ְמעֹון 'ּבִ
סּוק ֵהם אֹוִתּיֹות . וֹ "ּתֹוָרה בּ 'ל ַה 'כָּ  בֹות ַהּפָ י ּתֵ ל "ן ֶאָח "ּבֶ ְוֵכן ָראׁשֵ ּכָ ד ׁשֶ

ן ָיִחיד ּוְמֻיָחדַהּלֹוֵמד ּזַֹהר  דֹוׁש ִנְקָרא ּבֶ ַרךְ  ַהּקָ ם ִיְתּבָ ֵ ְבֵרי  ,ֵאֶצל ַהׁשּ דּוַע ּדִ ְוַכּיָ
ף קי(ַהזֹוַהר  ַהר ּדַ ְקָרא ּבְ ַרק לֹוְמֵדי : )א"ב ע"ַוּיִ דֹוׁש ֵהם ִנְקָרִאים ַהּזַֹהר ׁשֶ ִנים "ַהּקָ ּבָ

ם ַלה   ".'יַאּתֶ

 

רּוְך הּוא ]י[ דֹוׁש ּבָ ן ְלַהּקָ ָלה ִנְקָרא ּבֵ ּבָ ָחְכַמת ַהּקַ ָמתֹו ֵמעֹוַלם ָהֲאִצילּות , ָהעֹוֵסק ּבְ ִלּמּוד  -ְוִנׁשְ ּבְ

ט ִנְקָרא ֶעֶבד ׁשָ   .ַהּפְ

ָראֵ  ְכִתיב , ֲעָבִדיםל ִאְקרּון ִיׂשְ ִניםְוִאְקרּון  ,ֲעָבַדי ֵהםּדִ ְכִתיב  ,ּבָ םּדִ ִנים ַאּתֶ ם ֱאלֵֹקיֶכם ּבָ ֵ ִזְמָנא  .ַלַהׁשּ ּבְ

ָלל אֹוַרח ּכְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ר ָנׁש ּלְ ָיַדע ֵליּה ּבַ ָמאֵריהּ , ּדְ ּקּוָדא ּדְ ָעִביד ּפִ ֵדין ִאְקֵרי ֶעֶבד ּדְ יּה ְרׁשּו ְוֵלית לֵ , ּכְ

ֵביֵתיהּ  ְגִניזֹוי ּוְבָרִזין ּדְ א ּבְ ׂשָ   .ְלַחּפְ

ָרט ֹאַרח ּפְ ר ָנׁש ּבְ ָיַדע ֵליּה ּבַ ִזְמָנא ּדְ יֵליהּ , ּבְ ן ְרִחיָמא ּדִ ֵדין ִאְקֵרי ּבֵ ְגִניזֹוי ,ּכְ ָחִפיׂש ּבִ ֵבן ּדְ ָכל ָרִזין , ּכְ ּבְ

ֵביֵתיּה  אֹוָצרֹות [ּדְ ׂש ּבָ ַחּפֵ ּמְ ן ַהזֶּה ׁשֶ ּבֵ יתוֹ ּכַ ָכל סֹודֹות ּבֵ ֶרְך ֱאֶמת, ּבְ ָרא ּבּוְכָרא ]. ּדֶ ן ּבְ ִאְקֵרי ּבֵ ב ּדְ ְוַאף ַעל ּגַ

ִריְך הּוא א ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְלקּוְדׁשָ מֹות ד(ּכְ ָרֵאל )ׁשְ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ֶעֶבד, ּבְ ָלָלא ּדְ ְרֵמיּה ִמּכְ ְלִמְפַלח , ָלא ִיּפּוק ּגַ

ָכל ּפּוְלָחנִ  ֲאבֹויַלֲאבּוי ּבְ ִאיּנּון ְיָקָרא ּדַ ן. ין ּדְ ר ָנׁש ְלֶמֱהִוי ְלַגֵבי ֲאבֹוי ּבֵ ְגִניזֹוי , ְוָהִכי ִאְצְטִריְך ְלָכל ּבַ א ּבִ ׂשָ ְלַחּפְ

ֵביֵתיהּ  ע ָרִזין ּדְ ָלא ֲאַבְתַרְייהּו כוּ , ּוְלִמְנּדַ ּדְ ּתַ   .'ּוְלִאׁשְ

ן ַהאי ּבֵ ָאה חּוָלֵקיּה ּדְ לָ , ַזּכָ ּדְ ּתַ ָזֵכי ְלִאׁשְ ֲאבֹויּדְ ִגְנֵזי ּדְ ע ּבְ ֵביֵתיהּ , א ְלִמְנּדַ ְבָרא ְיִחיָדאי , ּוְבָכל ָרִזין ּדְ ּכִ

ָנזֹוי ָכל ּגְ ְלֵטיּה ֲאבֹוי ּבְ ַאׁשְ א, ּדְ יט ַעל ּכֹּלָ ּלִ ׁשַ אֹוַרְייָתא, ְוָדא ִאיהּו ְיָקָרא ּדְ ל ּבְ ּדַ ּתְ ִיׁשְ ע ֵליּה , ַמאן ּדְ ְלִמְנּדַ

ִריְך הּוא א ּבְ קּוְדׁשָ יֵליהּ ּובְ . ּלְ ִניִזין ּדִ ִריְך הּוא, ִאיּנּון ּגְ א ּבְ קּוְדׁשָ ן ּלְ ַמָיא ,ִאְקֵרי ּבֵ ל ֵחיֵלי ׁשְ ִיְמֵחי , ּכָ ֵלית ַמאן ּדְ

יֵדיהּ  י ֲאבֹוי, ּבִ ִאְצְטִריְך ְלֵמיַעל ְלַגּבֵ ֲעָתא ּדְ ָכל ׁשַ הּו כוּ . ּבְ ּלְ ָעְלִמין ּכֻ ָאה חּוָלֵקיּה ּבְ ר ָנׁש . 'ַזּכָ א ִאיהּו ּבַ , ּדָ

ָכל ָעְלִמיןּדְ  ְרָיין ּדְ יִלין ּוַמׁשִ ין ַחּיָ ָכל ִאּלֵ ִריְך הּוא ַאְכִריז ֲעלֹוי ּבְ א ּבְ ָהרּו  ,ּוְבָכל ִאיּנּון ְרִקיִעין, קּוְדׁשָ ִאְזּדְ

א ֵבי ַמְלּכָ ְפַלְנָיא ְמֵהיְמָנא ּדְ יֵדיהּ , ּבִ ָמאֵריּה ּבִ ְנֵזי ּדְ ָכל ּגִ ַהאי ָעְלָמא. ּדְ ָאה ִאיהּו ּבְ ָעְלָמא ְוזַ , ַזּכָ ָאה ִאיהּו ּבְ ּכָ

ָאֵתי   .ּדְ

ר ָנׁש , ֵמַההּוא יֹוָמא ּוְלַהְלָאה מֹוַדע ּבַ ּתְ הוּ , ִאׁשְ ּלְ ָעְלִמין ּכֻ ים ּבְ ִאְצְטִריךְ . ְוִאְתְרׁשִ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ל ֵחיִלין , ּבְ ּכָ

יהּ  ּבֵ ָהָרן ְלֶמֱהִוי ּגַ הּו ִאְזּדְ ּלְ ְרָיין ּכֻ ִריְך הּוא ָלא , ּוַמׁשִ א ּבְ ְלחֹודֹויְוקּוְדׁשָ א ִאיהּו ּבִ ֵעי ֶאּלָ ַער. ּבָ ֵיאֹות , ְוָקָלא ִאּתְ

ָיִחיד יּה ּדְ ּבֵ ִחיד ְלֶמֱהֵוי ּגַ ָיִחיד, הּוא ְלּיָ ָקא ָיִחיד ּבְ ף קי, ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא', זַֹהר ֵחֶלק ג( .ּוְלִאְתַעּסְ   )ב"קי- א"ּדַ

ָלה ִנים ָמאֵרי ַקּבָ ף ( .ּבָ ָמה ּדַ ַהְקּדָ ּקּוֵני זַֹהר ּבַ   .)אּתִ

ָרֵאל ֲעָבִדים ֵני ִיׂשְ י ִלי ּבְ ָרֵאל ּכִ ִיׂשְ ַמר ּבְ ְבִריָאה ִאּתְ ְטָרא אֹוַרְיָתא ּדִ ם , ִמּסִ ִנים ַאּתֶ ֲאִצילּות ּבָ ְטָרא ּדַ ּוִמּסִ

ם ֱאלֵֹקיֶכם ֵ ף ה( .ַלַהׁשּ ם ּדַ   )'ׁשָ

  



ח  ּכַֹח ַהּזַֹהר

ַרךְ  ה ַנַחת רּוַח ְלָפָניו ִיְתּבָ דֹוׁש ַהּזֶ ה ַהִלימּוד ַהּקָ ֲעׂשֶ ּיַ ְוָיִחיׁש  ,יאִויִהי ָרצֹון ׁשֶ
ְמֵהָרה ֶזה , ְלָגֳאֵלנּו ּבִ ַרֲחִמים ּבָ נּו ּבְ ה ִלְפדּות ַנְפׁשֵ א ְוַעל ָידֹו ִנְזּכֶ ל ּוַבּבָ ִעם ּכָ

ָרֵאל ַאֵחינוּ  ֵמִחים  ,ִיׂשְ ים ּוׂשְ ׂשִ ִבְנַין ׂשָ יַח ִצְדֵקינוּ ּבְ ן ְיִהי  יבִעיְרָך ִעם ָמׁשִ ָאֵמן ּכֵ
  .ָרצֹון

ת ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה  ִבְרּכַ   ְולֹוְמֶדיָה ּבְ
ַעד  ָרֵאלַחְבֵרי ַהּוַ ַלת ַעם ִיׂשְ   ָהעֹוָלִמי ְלַהּצָ

ַעל ְיֵדי    "ָהעֹוָלִמיַהּזַֹהר ִמְפָעל "ׁשֶ

 

ִלים ֲעבֹוָדתֹו בְּ  ִהׁשְ י ׁשֶ י סֹוד ַאף ַעל ּפִ ּלֹא ָלַמד ַהּתֹוָרה ַעל ּפִ ֵלמּותִמי ׁשֶ ְ ְבִחיַנת , ַתְכִלית ַהׁשּ הּוא ַרק ּבִ

ָרֵאל ֲעָבִדים, ֶעֶבד ֵני ִיׂשְ י ִלי ּבְ ְבִחיַנת ּכִ א ְוַהַחּיֹות , ֲעָבַדי ֵהם, ּבִ ּסֵ ם ַהּכִ ָ ׁשּ ִריָאה ׁשֶ ָמָתם ֵמעֹוַלם ַהּבְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ֵהם ִנְקָרִאים ֶעֶבד ְוָאָמה ים ׁשֶ ּלֹוֵמד ְועֹובֵ ֲאָבל , ְואֹוַפּנִ רֹות ִמי ׁשֶ ִנְסּתְ ְפִניִמּיּות ַהָחְכָמה ּבְ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ד ַהׁשּ

ן ְבִחיַנת ּבֵ ה ִיחּוִדים הּוא ּבִ ֵלָמה ַהּתֹוָרה ְועֹוׂשֶ ׁש ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ֲעבֹוָדה ׁשְ ּמֵ ָמתֹו ֵמעֹוַלם , ּוְכֵבן ְמׁשַ י ִנׁשְ ּכִ

יר ִלי ֶאְפַרִים"ְוָעָליו ֶנֱאַמר  ,ָהֲאִצילּות ים(. 'ְוגוֹ " ֲהֵבן ַיּקִ יָרא ִלְפִרי ֵעץ ַחּיִ ּפִ ַמת מֹוֵרינּו ָהַרב ָנָתן ׁשַ  .)ַהְקּדָ

ֶרת קֶֹדׁש  ]יא[ אן ֵמִאּגֶ יק ּכָ ֶפר  –ְוַנְעּתִ ה'ִמּסֵ ְקֵהל מׁשֶ ף ל' ַוּיַ ֵעיר ְוָאַמר : ז"ּדַ י ְמַעט ִמזְּ ַתְבּתִ ל ּכָ ַוֲאִני ַהּדַ

ִריַאת ָהעֹוָלם  ָלל ּבְ ַהּכְ ֵדי ְלהֹוִדיַע ָלנּו ּגֶֹדל ֹעז ֱאלֹקּותֹו ְוהֹוִדיַע ָלנּו ׁשֶ ְכַלל ַהּכֹל ּכְ רּוִאים ּבִ ְוָהָאָדם ְוָכל ַהּבְ

ְלּתֹו ְוִתְפַאְרּתוֹ  נֹו , ְוַחְסּדֹו ּוְגבּוָרתֹו ּוֶמְמׁשַ לֹמֹה ּבְ ִוד ִלׁשְ ר ָאַמר ּדָ ֲאׁשֶ ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהוּ "ּכַ ֵאין , "ּדַ ׁשֶ

רּוךְ  דֹוׁש ּבָ ֱאלֹקּותוֹ  ְלַהּקָ יר ּבֶ ּכִ ּמַ י ׁשֶ א ִמּמִ עֹוָלם ֶאּלָ רּוְך הּוא , הּוא ַנַחת רּוַח יֹוֵתר ּבָ דֹוׁש ּבָ ן ְלַהּקָ ֶזה ִנְקָרא ּבֵ

ּלֹו בְּ  ַמְלָיא ׁשֶ ּפָ ַח ִעּמֹו ּבַ ּבֵ ּתַ רּוְך הּוא ִמׁשְ דֹוׁש ּבָ א ְוַהּקָ ַמְלּכָ ִגְנֵזי ּדְ ׂש ּבְ ם ָכל יֹום וּ ְוֵיׁש לֹו ְרׁשּות ְלַחּפֵ ְדיֹוָקנֹו ִנְרׁשָ

ְפַלְנָיא ְדיֹוָקָנא ּדִ א ּוַמְכִריִזין ְלָפָניו ֱהֵוי ְזִהיִרין ּבִ ַמְלּכָ ין אֹוֲהֵבי ּדְ רּוְך הּוא ּגֹוֵזר ְוהּוא ֵיׁש לֹו , ְלַמְעָלה ּבֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ל ִיְרַאת ֱאלִֹקים, ְרׁשּות ְלַבּטֵ ל ּבְ יק מֹוׁשֵ יק, ַצּדִ י ַצּדִ ל ּבִ ֵפל וּ . ִמי מֹוׁשֵ ָ ֶזה עֹוָלם ַהׁשּ ָמה יֹוֶרֶדת ּבְ ׁשָ ַהּנְ ָעה ׁשֶ ְבׁשָ

ָרִזין יִעים אֹוָתּה קֶֹדם ּוַמְרֶאה ָלּה ָרֵזי ּדְ ּבִ ּלֹא , ַמׁשְ יִעין אֹוָתּה ְוגֹוְזִרין ָעֶליָה ׁשֶ ּבִ א ּוַמׁשְ ַמְלּכָ אֹוְצֵרי ְוִגיְנִזין ּדְ

ֵדי ַלֲחקֹר ְוִלְדרֹׁש בְּ  א ּכְ ְרֶדה ָלעֹוָלם ֶאּלָ אֹוַרְיָתאּתִ ְמעֹון . ָרִזין ּדְ י ׁשִ ל ָהַרּבִ ה ַמַאְמֵרי זַֹהר ׁשֶ ּמָ י ִמּכַ ְוַגם הֹוַכְחּתִ

ֵצרּוף כָּ  ּלֹו ּבְ ַמְלָיא ׁשֶ ל ּפָ יּה ִעם ּכָ ִכיְנּתֵ רּוְך הּוא ּוׁשְ דֹוׁש ּבָ ן ְרׁשּות ְוהֹוְרְמָנא ֵמַהּקָ ן יֹוַחאי ִנּתָ מֹות ּבֶ ׁשָ ל ַהּנְ

ַגן עֵ  יַקּיָא ּדְ ַצּדִ ּקּוֵני ַהזַֹּהר ע, ֶדן ֶעְליֹון ְוַתְחּתֹון ְלַגּלֹות ָלנּו ַהזַֹּהרּדְ ַמת ּתִ ַהְקּדָ ְדִאיָתא ּבְ ן ' ּכִ ין ַקח ִצְנֶצֶנת ַהּמָ ַאְנּפִ

א ְוִיְטֲעמּון ְתַרְייּתָ ָרא ּבַ ֶמֶרת ַעד ּדָ יוֹ . ְלִמׁשְ לֹא ִנּסָ לּוָתא ּבְ ָרֵאל ִמן ּגָ יָלְך ִיְפקּון ִיׂשְ ִחּבּוָרא ּדִ ָלל ִזיֲהָרא ּבְ ן ּכְ

ְמָחה ּוַבִהְת  ִ ה ְוַהֵחרּות ְוַהׂשּ ֻאּלָ אֹוַרְיָתא ַהּגְ לֹום ָרָזא ּדְ ים ְוׁשָ ם ָיָצא ָלעֹוָלם ַחּיִ ָ ָאה ִמׁשּ א ִעּלָ ִאיּמָ עֹוְררּות ּדְ

קֹור ָהֶעְליֹון ְחּתֹון ָאנּו ְמעֹוְרִרים ַהּמָ אן ְלׁשֹונוֹ . ַהּתַ  . )24אור הזוהר עמוד (. ַעד ּכָ

, א"על ידי עסק ישראל ישראל בסודות התורה יבוא משיח צדקינו בב קבלה חכמת הקבלה ]יב[

 משיח בן יוסףגימטריה  ,ת"ו דל"ך וא"סמבמילוי  ד"סו: וסימן לדבר. כמבואר בספר הזהר הקדוש

 .)קהילות יעקב ערך סוד( .חיה ויתקיים על ידי זכות לימוד רזין דאורייתאמשיח בן יוסף ישאף , במכוון
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  ָמבֹוא
ֵני : ק"ּכֹוֵתב ָהַרַמ  "ַהּזַֹהר"ַעל ֵסֶפר  ֵרא ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִמּפְ ֶפר ִיּקָ ְוָלֶזה ַהּסֵ

ַעת ָהאֹור ַההּוא ְמַהזֹוַהר ָהֶעְליֹון ּפָ ָחה ֱאלִֹקית , ַהׁשְ ּגָ ַהׁשְ יִעים ּבְ ּפִ ְוֶדֶרְך אֹורֹו ַמׁשְ
ִקים ּבוֹ  ְתַעּסְ ל ַהּמִ ָרֵזי ּתֹוָרה , יגּכָ ע ּבְ ּפַ ַעת מּוׁשְ ַפע ֶעְליֹון ֵמַהּדַ ָהָיה אֹור ְוׁשֶ ׁשֶ

ָהְיינּו ָרֵזי ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה ְוכוּ  ם יָון ְוכֵּ ' ּדְ ָ ע ִמׁשּ ּפַ ׁשְ ּנִ ה ַהִחּבּור ִאְתְקֵרי ׁשְ ֵסֶפר ַהּזֶ
לֹוַמר , ַהּזַֹהר ע ּכְ ּפַ ׁשְ ּנִ ה קֹוְרדֹוִבירוֹ ( ידַההּואֵמַהּזַֹהר ׁשֶ ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביךָ , ָהַרב מֹׁשֶ  .)'ב, ּדַ

 

שכל מי שלא טעם טעם חכמת הקבלה לא טעם טעם וידוע שאמר לבניו  :ה הקדוש"השל ]יג[

אין יצר הרע יכול , העוסקים ברמז וסוד: ל"א ז"וכן כתב הגר  .")עשרה מאמרות"ועיין ב(יראת חטא מימיו 

 .)ח"י, 'א על משלי ה"הגרפירוש (. להתגבר בהם

לפי שאינם עוסקים , רחל מבכה על בניה :ל בהקדמתו לספר קול ברמה"ג יעקב צמח ז"הרה ]יד[

אז מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה  'ולזה אין משיח בא שיאמר לה ה, בחכמה זאת הממהרת את הקץ

, הזוהר ובחכמת הקבלה כלומר שכיוון שביאת המשיח תלויה בתשובה ובעסק, על בניה כי איננו  'וכו

ואין בניה עוסקים בה כי אם אחד מעיר ושנים ממשפחה כי אין מדרש קבוע כראוי בכל עיר ועיר כמו 

   .כי אין בניה מושכים וממהרים את המשיח, ולכן איננו, שיש בעסק התלמוד

ומה גם בדורנו זה עתה שהוא דרא בתראה וצריך להתגלות בו חכמת  :ל"בספר קהלת יעקב וז

פרי עץ חיים  .וזכות הזוהר יגלה מלכא משיחאוכן ברעיא מהימנא ובתקונים , אמת כדי שיבוא משיחה

ונראה שעל ידי זכות העוסקים בחכמת האמת יש כח בידם להגין על : )ש"ה מרנ"הג(שער העמידה 

   .)'ח  ל תיקון"ח לרמח"ועיין עוד תקו( משיח בן יוסף שלא ימות על ידי הרשע ארמילוס

אשר הם , י וספר הזוהר"יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין של מרן האר :מארנאהרבי מקא

היו שוקדים כל ימיהם ללמוד ספר , בעקבות משיחא אשר הרע והמינות גובר, ולו עמי שומע לי, חיינו

ולו עמי  ...ט והיו מבטלים כל גזרות רעות"בלול עם חסידות של מרן הבעש, ל"י ז"הזוהר וכתבי האר

היו למדים עם תינוק בן תשע שנים ספר הזוהר ותיקונים , בדור הרע הזה שהמינות גובר, לישומע 

   .והיה יראתו קודמת לחכמתו ויתקיים, ולהגות בה

התנהגות האדם בעסק החכמה האמיתית הגם שלא הגיע  ":בני יששכר"לבעל  )א"פ( מעין גנים

כי , לא פטר עצמו מעסק החכמה האמיתיתעם כל זה , עדיין למדרגה שיהיה ראוי לעמוד בהיכל המלך

ס ופוסקים ועסק העיון "ה עסק העיון בש"מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד ה, היא הצלחת הנפש

ובפרט בדורתינו אלה אחר התנוצצות אורות של ... בסודות התורה חכמה האמיתית חכמת הקבלה

ל הנסתרות לנו ולבנינו כמו "אריזה ואילך על ידי אור שבעת הימים מרן ה"עולם התקון משנת של

ם והוא עיקר תורת ישראל אשר הש, ואין לאדם להפטר מעסק חכמת הקבלה בשום אופן, הנגלות

  .'הגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל וכו יתברך
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ֵסֶפר ַהזֹוַהר ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ַחּיּות  לּוי ּבְ ְרֵאִלי ּתָ ׂשְ ִלְלמֹוד ] ל"ָהֲאִריזַ [ָאָדם ַהּיִ
ְמָחה ּוְבנֹוַעם וּ  ה ּוְבׂשִ ְקדּוׁשָ תֹו ְוָכל ּבִ ָגתֹו ּוְקדּוׁשָ ָ ל ֶאָחד ְלִפי ַהׂשּ ְבִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּכָ

ים  ָרֵאל ְקדֹוׁשִ קֹוַמְרֶנה' ר(ִיׂשְ ֵרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ּמִ ֶנה כ' ּפֵ ֵאינֹו . )'ִמׁשְ
ֲענּוג ַחּיּות ּדֹוֶמה  ְגֶלה ִלּמּוד ְוּתַ ִלּמּוד ַהּזַֹהרַהּנִ ּקּוִנים ּכְ ְוָאַמר ַעל ַעְצמֹו ָהַרב . ְוַהּתִ

קֹוִריץ ְנָחס ּמִ י ּפִ דֹוׁש ַרּבִ הּוא ֵאין ּלֹו , ַהּקָ ֲענּוג ַחּיּות ׁשֶ ִלּמּוד ְוּתַ ָמָרא ֲאִפילּו ּבְ ַהּגְ
מֹו ִמן  ּקּוִנים ּכְ ְנָחס(ַהּזַֹהר ְוּתִ   .)'אות ג, ב"ע, ִמְדָרׁש ּפִ

כְ  ל ׁשִ ָרֵאל ּכּולֹו ַעל ּכָ ם בֹוָתיו ַעם ִיׂשְ ּלָ ְקדּוַשת ּכֻ ּתֹוְקִקים ָלחּוׁש ּבִ ִמׁשְ
ִלימּוד ַהזֹוַהר, ַהזֹוַהר ַהר ה, ֲחֵפִצים ּבְ ַעל ְיֵדי ' רֹוִצים ְלִהְתַעּלֹות ְוַלֲעלֹות ּבְ

ֶפר ַהזֹוַהר ימּוד ִמּסֵ מּוָחׁש ּבְ , ַהּלִ אֹון , "ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"זֹאת ָראּו ּבְ ּמָ ַהּצִ
ְבֵרי ה', ה ָלַדַעת ֶאת מֹוַע ֶאת ּדִ י ִאם ִלׁשְ ִים ּכִ ֶחם ְולֹא ָצֵמא ַלּמַ ְוַעל ', לֹא ָרָעב ַלּלֶ

ל לֹוְמֵדי ַהזֹוַהר ֶלפֹוִנים ׁשֶ ְך ָיִעידּו ַאְלֵפי ַהּטֶ ִבים, ּכָ ּוֵמאֹות , ֵמאֹות ִמְתַנּדְ
ָקִרים ים ַלּבְ יעּוִרים ַהנֹוְסִדים ֲחָדׁשִ אֹון ַרב, ׁשִ ּמָ   .ְוַעַדִיין ַהּצִ

ָרצּו ָהֲעלֹוִנים  ר ִנְרָחב ְלֵאּלּו ׁשָ קּו ּכָ ְצאּו ַעל ָיֵדינּו ִהיוּו ְמקֹור ָחׁשּוב ְוִסּפְ ּיָ ׁשֶ
ְבנּו ָנכֹון ֶאת , ַאְך ְלֲצַעֵרינוּ , ָלַדַעת ַעל ַהזֹוַהר ּקּוׁש לֹא ִחיׁשַ ל ַהִציּבּור ַהּבִ ֶהָעצּום ׁשֶ

יק ַעלֹוִנים ְלּכּוָלם ְדַפְסנּו ַמְסּפִ ׁש עֹוד ַעלֹוִנים .ְולֹא ּהִ ִרים ְלַבּקֵ ְ   .ְוַעַדִיין ִמְתַקׁשּ

ים  ן ָאַסְפנּו ָהֲעלֹוּנִ יו 34, ֶאָחדִלְכָרְך ַעל ּכֵ ל ֶאָחד יּוַכל , ַעלֹוִנים ַיְחּדָ ּכָ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ים יג ָהֲעלֹוּנִ ִ ֵדי ְלַפְרֵסם ּכַֹח , ְלַהׂשּ עֹוָלםַהּזַֹהר ּכְ ֵדי ְלָהִפיץ אֹורֹו , ּבָ ְוִלְמׁשְֹך ּכְ

ִביַאת גֹוַאֵלינוּ  ָרֵאל ּבְ ַלל ִיׂשְ עֹות טֹובֹות ַעל ּכְ ּפָ יֵחנּו ָאֵמן טוַהׁשְ ׁשִ   . ּוּמְ

 

והלואי היו מלמדים דרך ', ואומר אני הלואי שלא היו מקילין גדולי הדור בלימוד החכמה הק

אזי בודאי לא היה שום הרמת ראש לחכמות החיצוניות והיו כל , ק בחכמה הלזולתלמידים לעסו

אך שבעוונותינו גרמו שגם כמה וכמה מצדיקי ; כמו שנדחה החושך מפני האור 'החכמות נדחים מפני

, ק"ואמרו שלא ילמדו עד שיהיו בעלי מדרגה ורוה, הדור סגרו את דלתי החכמה בפני פרחי הכהונה

רנו ערומים מן החכמה הקדושה ונתגבר בעוונותינו הרבים חשיכות החכמות הנה עבור זה נשא

 .ויאמר אלהים יהי אור ויאר לנו: י"ובב ,החיצוניות הכסיל בחושך הולך

, לא ראה אורות מימיו, ומי שלא ראה חכמה זאת, שחייב אדם לידע שמו יתברך, כלל העולה ]טו[

 .א"ח צדקינו בבובזכותא יבוא משי.... ' והכסיל בחשך הולך וכו
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ה ַמְלָאִכים ְסִביבֹו  ַמִים ִעם ַכּמָ ָ ִביא ָזכּור ְלטֹוב ָיַרד ִמן ַהׁשּ הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ
הוּ  ּלְ ָאה ֲעָטָרא ַעל ּכֻ א ִעּלָ ִכיְנּתָ ִכיָנה ֶעְליֹוָנה ָהְיָתה [, ּוׁשְ ֲעָטָרה ּוׁשְ

ל  מֹותַעל ּכָ ׁשָ ן יֹוַחאי]... ַהּנְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :ְוָאַמר ְלַרּבִ

ַמִים ָ ִביא ָזכּור ְלטֹוב ָיַרד ִמן ַהׁשּ הּו ַהּנָ מֹות  ֵאִלּיָ ל ְנׁשָ ה ֲחָייִלין ׁשֶ ּמָ ִעם ּכַ
הוּ  ּלְ ָאה ֲעָטָרא ַעל ּכֻ א ִעּלָ ִכיְנּתָ ה ַמְלָאִכים ְסִביבֹו ּוׁשְ ִכינָ [, ְוַכּמָ ה ֶעְליֹוָנה ָהְיָתה ּוׁשְ

ל  מֹותֲעָטָרה ַעל ּכָ ׁשָ ן יֹוַחאי]... ַהּנְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י ַאְנּתְ הּוא : ְוָאַמר ְלַרּבִ י ַרּבִ ַרּבִ
אֹוַרְייָתא ה הּוא ִאיָלן [, ִאיָלָנא ִדְרָבה ּוְתִקיף ּבְ ֵדל ַאּתָ ּתֹוָרהַהּגָ ק ּבַ ] ּוִמְתַחּזֵ

ִאינּון ֵאָבִר  יָלְך ּדְ ַעְנִפין ּדִ יןּבְ יׁשִ ים[, ין ַקּדִ דֹוׁשִ ֵהם ֵאָבִרים ַהּקְ ָך ׁשֶ ּלְ ֲעָנִפים ׁשֶ , ּבָ
ן, ]ֵאָבֶריךָ ְסִביבֹות ְוַהְינּו  ּמָ ְרָיין ּתַ ה עֹוִפין ׁשַ ּמָ ין , ּכַ יׁשִ ָמִתין ַקּדִ ִנׁשְ ה עֹופֹות [ּדְ ּמָ ּכַ

ם ּמֹות ְקדֹוׁשֹות ׁשֹוִרים ׁשָ ל ְנׁשַ ַגְווָנא ] ׁשֶ ְלֵעיָלאּכְ דּוגְ [, ּדִ ל ִאיָלן ּכְ מֹות ׁשֶ ׁשָ ַמת ַהּנְ
יּה , ]ָהֶעְליֹון ַמר ּבֵ ֱאַמר ּבוֹ [ְדִאּתְ ּנֶ ם ט(] ׁשֶ ֵרי ּוְבַעְנפֹוִהי ְידּוָרן  )ׁשָ אִצּפֳ ַמּיָ , ׁשְ

ַמִיםּוַבֲעָנָפיו ְיַקנְּ [ ָ זְוַהְינּו , נּו עֹופֹות ַהׁשּ מֹות ּדְ ׁשָ ַמִים "ַהּנְ ְקָרא ׁשָ סֹוד(א ַהּנִ א "מ( ּבְ

ַמִיםְוַאּתָ  )ב"ל 'ח ָ ַמע ִמן ַהׁשּ ׁשְ ְמעֹוןְוָאַמר )] ה ּתִ י ׁשִ ִביא ְלַרּבִ הּו ַהּנָ ה : ֵאִלּיָ ְוַכּמָ
ְרְנסּון ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלךְ  א ִיְתּפַ א ְלַתּתָ ֵני ָנׁשָ ָדָרא , ּבְ א ּבְ ֵלי ְלַתּתָ ד ִיְתּגַ ּכַ

א סֹוף יֹוַמּיָ ְתָרָאה ּבְ ְקָרא כה י(ּוְבִגיֵניּה , ּבַ ָאֶרץּוְקָר  )ַוּיִ רֹור ּבָ רּוׁש . 'ְוגו אֶתם ּדְ : ּפֵ
ךָ  ּלְ ה ַהִחּבּור ׁשֶ ְרְנסּון ִמּזֶ ה ִיְתּפַ ֵני ָאָדם ְלַמּטָ ה ּבְ ּמָ יקּון [ ,ּכַ ְהֶיה ָלֶהם ָמזֹון ְוּתִ ּיִ ׁשֶ

ֶפׁש ַעל ְיֵדי לִּ  סֹוף ] ק"יּמּוד ַהזֹוַה ַהּנֶ ּדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ה ּבַ ה ְלַמּטָ ּלֶ ר ִיְתּגַ ֲאׁשֶ ּכַ
ִמ  יַח ָקרֹוב ְלִביַאת [, יםַהּיָ ׁשִ ִביל ] ַהּמָ ם  ק"ִלּמּוד ַהזֹוַה ּוִבׁשְ תּוב ִיְתַקּיֵ ּכָ ַמה ׁשֶ

ֶביָה " ָאֶרץ ְלָכל יֹוׁשְ רֹור ּבָ יַח ִצְדֵקינוּ  - "ּוְקָראֶתם ּדְ בֹוא ָמׁשִ ּיָ ירּוׁשֹו ׁשֶ ְוִיְתַקע  טזּפֵ
ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ דֹול ְלֵחירּוֵתנּו ּבִ ׁשֹוָפר ּגָ ּקּון ו(. ּבְ ּקּוֵני ֹזַהר ּתִ סֹופֹו ' ּתִ ָר  - ּבְ   .)ר"ָא ובל"ַהּגְ

ׁש ֶמֶלךְ  ְקּדָ ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ֶיׁש : ָאַמר, ּוַבּמִ ּמָ י ּכַ ל ּכִ ּדֵ ּתַ ִלּמּוד ְלִמׁשְ רּוׁש ּבְ ּפֵ
ן יֹוָחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָכרוֹ ְלֹגֶדל ְוֵאין ֵקץ , ַמֲאָמֵרי ַרּבִ ֵרינּו ּוַמה טֹוב , ׂשְ ְוַאׁשְ

יֵחנוּ  יַאת ְמׁשִ ה ַלְעזֹור ּוְלָקֵרב ּבִ ַרְך  ,ֶחְלֵקנּו ִאם ִנְזּכֶ ַזר ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְך ּגָ י ּכָ ּכִ
ִמים  דֹוׁש ַעד סֹוף ַהּיָ נּוז ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ ה ְוִיְהֶיה ּגָ ּלֶ ְתּגַ ּלֹא ּיִ ְזכּותֹו ָיבֹא ׁשֶ ּבִ ׁשֶ

י ְסגּוָלה זּו ּבֹו ַדְווָקא ְולֹא, ַהּגֹוֵאל זּוָלתוֹ  ּכִ   .ל"עכ, ּבְ
 

א ֶמֶלךְ  ]טז[ ּסֵ ׁשֹון ַהּכִ בָּ : ּלְ ּמּוד ָאַמר ַהּקָ ָרכֹות ח ע(ה "ְוַעל ֶזה ַהּלִ ָדַאִני ִלי ּוְלָבַני , )א"ּבְ ִאילּו ּפְ ב ּכְ ְחׁשָ ּנֶ ׁשֶ

לּות  .ֵמַהּגָ



יב  ּכַֹח ַהּזַֹהר

דֹוׁש  יּמּוד זֹוַהר ַהּקָ אּוָלה ַעל ְיֵדי ּלִ  .ּוְבֵכן ְיהּוִדי ָיָקר ּבֹא ּוְתָקֵרב ַהּגְ

דֹוׁש  1000ַמה אֹוְמִרים  - ֲהָיַדְעּתָ  יּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ָרֵאל ַעל ּלִ דֹוֵלי ִיׂשְ ּגְ
  ?ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד

רּוץ לֹא יַ  –ֲהָיַדְעּתָ  ּום ּתֵ ׁשּ ה ִלְלמֹד ּזַֹהר , ֲעמֹד ְלךָ ׁשֶ ּוֻמְכָרח ַאּתָ
מּור ִחּיּוב ּגָ דֹוׁש ּבְ ָמְתךָ , ַהּקָ ָרֵאל, ְלִנׁשְ ֵני ִיׂשְ ִדין ֲעֵרבּות ְלַאֵחינּו ּבְ , ְוַגם ּבְ

ה ָ ֻדׁשּ ַעת ְוַהּקְ ה ַהּדַ ְרּבֶ ֶזה ּתִ ּבָ ָרֵאל, יזׁשֶ ְנעּו ָצרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ַפע , ְוִיּמָ ֶ ה ַהׁשּ ְוִיְרּבֶ
דוֹ    .ׁש ְוָהַרֲחִמיםַהּקָ

ׁשּוָבה ְפָלא  :ַהּתְ ֵסֶפר ַהּנִ ְמָצא ּבְ ן " אֹור ַהזֹוַהר"ּתִ םַעּיֵ ה , ׁשָ ּוְתַגּלֶ
יִנים ּנִ ּפְ ז ּוּמִ   .ֲאָמרֹות ְיָקרֹות ִמּפָ

יִלים ַיְזִהירּו ּכזֹוַהר ָהָרִקיַע  ּכִ ׂשְ לֹום : ְוַהּמַ ָ נּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ ָכְך אֹוֵמר מׁשֶ
ּבִ  ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר: "א"זיעי "ְלַרׁשְ יָלְך ּדְ ַהאי ִחּבּוָרא ּדִ ּוְבִגין ְדַעִתיִדין ... ּבְ

ָרֵאל  י" ְלִמְטָעם"ִיׂשְ ַחּיֵ ִאיָלָנא ּדְ ִאיהּו ֵסֶפר , ּמְ יּה ִמן , ַהּזַֹהרּדְ ִיְפקּון ּבֵ
לּוָתא  ַרֲחֵמיּגָ ם ". ּבְ הֹון הְוִיְתַקּיֵ ָדד ' ּבְ ָבִרים לב( ָכרנֵ ֵאל ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ּבָ , ּדְ

ירּוש )יב הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר: ּפֵ ים ׁשֶ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחּיִ ֲעִתיִדים ִיׂשְ ּום ׁשֶ ַעל , ִמׁשּ
ַרֲחִמים לּות ּבְ נּו , ָידֹו ֵיְצאּו ִמן ַהּגָ סּוק ְוִיְתַקֵיים ּבָ לּות ַהּפָ ם יֹוִציֵאנּו ִמן ַהּגָ ֵ ַהׁשּ ׁשֶ

ִלי ִקְטרּוג ף קכדַרְעָיא (. ּבְ ת ָנׂשא ּדַ ָרׁשַ   ))ק"ְרַמ : (ְמֵהיְמָנא ּפָ

 

 

ְנט זי ]יז[ ּלַ ָרֵאל ִמּסַ נּו ִיׂשְ ָאַמר ַרּבֵ ר ְיהּוִדי ִמְתַחזֵּ : ע"ָידּוַע ַמה ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ ִלּמּוד ַהּתֹוָרהּדְ אן ּבְ ד , ק ּכָ ִמּיָ

ִריז ּפַ ְמָצא ּבְ ֶנְגּדֹו עֹוד ְיהּוִדי ָרחֹוק ַהּנִ ק ּכְ ת קֹוֶדׁש , ִמְתַחזֵּ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ׁשְ   .ּבִ

ֶמׁש  ֵסֶפר ָמאֹור ָוׁשָ ן ּבְ ת ַוְיִחי(ְוַעּיֵ ָרׁשַ ָכל ְיהּוִדי ֵיׁש ִנצּ  )ּפָ ּלְ ַהְרָחָבה ֵאיְך ֻמְכָרח ׁשֶ ֵאר ּבְ ּבֵ ֹוצֹות ַוֲחָלִקים ׁשֶ

לּויֹות ּבוֹ  מֹות ַהּתְ ׁשָ ל ַהּנְ ם ֶאת ּכָ ְתׁשּוָבה ְמעֹוֵרר ּגַ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר . ּוְבִהְתעֹוְררּותֹו ַוֲחָזָרתֹו ּבִ תּוב ּבְ  .ע"זין "ְוֵכן ּכָ



גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

מז

גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
רבני ירושלים

גדולי ישראל והזוהר

כבר ידוע לכבודם מעלת למוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורעניות וגזירות קשות ורעות ומותנא וחרבה ובזה מעלמא, והשנה שעברה 
כבר עוררנו עם ישראל "תקון לגאולה האמיתית" מטעם רבנים הגאונים מארי דארעא קדישא" הנז"ל לשקוד על לימוד הזוהר לגמור בארץ 
ובחוצה לארץ אלף סיומים, וכפי הרשימות אשר קבלנו לא נגמר רק לערך שש מאות סיומים, ע"כ אנחנו רבני וגאוני ארץ הקדושה מבקשים 
מכל בר ישראל אשר ידו משגת ללמוד עוד פעם בכדי גמור האלף סיומים בכ"ה אלול הבעל"ט כפי שיעור הראשון יותר או פחות עם בני 
חברתו של אשתקד, סיום זוהר אחד, לעילוי מזל עם ישראל, ולבטל כל הצרים אותם עליונים ותחתונים, ויפר עצת אויבינו ויקלקל מחשבותם 

ולא תעשינה ידיהם תושיה, וישראל ישכון לבטח ונראה בנחמת ציון אכי"ר. ירושלים ת"ו בש"א לחדש אייר שנת תפא"ר לפ"ק.
קודם הלימוד יאמר: הרי אנחנו לומדים בספר הזוהר הקדוש לעילוי שכינת עוזנו ולהרים קרן מזל ישראל ולסתום פי כל הצרים אותנו עליונים 

ותחתונים ולהחזיר העטרה ליושנה ויאמר די לצרותינו  וישראל ישכון לבטח אמן כי"ר.
שקולה  היא  תורה  שתלמוד  חכז"ל  אמרו  כבר 
עמלו  להיות  הזוכה  אשרי  המצות  כל  כנגד 
זוה"ק  בספר  בנסתר  הן  בנגלה  הן  בתורה 
האלקי  התנא  רשב"י  הוא  וכדאי  והתיקונים. 
זיע"א לפטור את כל העולם כלו מן הדין ולקרב 
את הגאולה ועינינו תחזינה בהגלות נגלות אור 
ה' ומלאה הארץ דעה את ה' בבא גא"צ וישראל 

נושע בה' תשועת עולמים בעגלא ובקרוב 

נאם יצחק ירוחם בהגאון החסיד 
מוהר"ר משה יהושע יהודא ליב זצ"ל דיסקין

מסכים אני לכל המדובר למעלה ומבקש מאחב"י 
בכל מקום להתמיד בלמוד הקדוש הנזכר ובסדר 
הנזכר וזכות התנא הקדוש רשב"י זיע"א ותוה"ק 
יגן עלינו לזכות לראות בגאולת ישראל ברחמים 
עתה  בגוים  יתנו  כי  גם  הנביא  כמ"ש  בב"א 

אקבצם.

ובעה"ח יום פסח שני תרפ"א
בא ס"ט יפרח כשושנה לפ"ק
הצבי יעקב מאיר ס"ט ראשון לציון
וראש הרבנים בא"י.

הלימוד  ונחיצות  תועלת  ע"ד 
הקדוש  הזוהר  של  הקדוש 
בזה  כתבתי  כבר  התיקונים 
ברחמיו  השי"ת  שעברה  שנה 
תשובה  התעוררות  יתן 
ישראל  עמנו  בלב  מלעילא 
קרובה  בישועה  לראות  ונזכה 

כעתירת לב ונפש המחכה.
הק' יוסף חיים זאננעפעלד 
רב ואב"ד לקהלת 
האשכנזים בעה"ק ירושלים תובב"א

אור  האלהי,  התנא  של  הזוהר  ספר  כי  לכל  ידוע 
זה  עליו  הנאמר  והתחתונים  העליונים  העולמות 
האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות ובגמרא אמרו 
לא  לא  ואי  תיליד  שמעון  כרבי  אימיה  דילידה 
תיליד (מכות י"ז ע"ב) הוא עטרת ראשינו ותפארתנו, 
זיע"א אשר תורתו בוקעת לאלפי אלפים  הרשב"י 
ורבבי רבבות עולמות ועוברת בין שרפים ואופנים 
אוכלת  אש  נהרי  מקום  הקודש  וחיות  וחשמלים 
בה  ושמח  הקב"ה  לפני  דקה  דממה  קול  עד  אש 

ובונה בה עולמות חדשים ומרחם על עלמא.
לימוד  זלה"ה,  חיד"א  הגאון  שכתב  מה  חזי  פוק 
מאי  ידע  דלא  אפילו  למוד  כל  על  מרומם  הזוהר 

קאמר.
אמר לימוד  והרב "כסא מלך" (פירוש על תיקון מ"ג) 

הזוהר בגירסא בונה עולמות עליונים.
עוד אמר אליהו ז"ל לרבי שמעון בהאי ספר הזוהר 

יתפרקון מן גלותא כד אתגליא בדרא בתראה. 
עוד בדף קכ"ד ע"ב לשון משה רבינו לרבי שמעון. 
חבורא  בהאי  הרקיע  כזוהר  יזהירו  והמשכילים 
נסיון  צריך  לא  באלין  הזוהר  ספר  דאיהו  דילך 
(ר"ל כי הלומד בספר הזוהר לא יסבול חבלי משיח) ובגין 

הוא  דא  דחיי  מאילנא  למטעם  עתידין  דישראל 
ספר הזוהר יפקון ביה מגלותא ברחמי. 

יזהירו  "והמשכילים  התיקונים  בהקדמת  עוד 
שמעון  ר'  אינון  והמשכילים  וגו'  הרקיע"  כזוהר 
חבורא  האי  למעבד  אתכנשו  כד  יזהירו  וחבריא 
רשותא אתייהב להון ואליהו עמהון ולכל נשמתין 
מלאכייא,  ולכל  בינייהו  לאחתא  דמתיבתא 
באתכסייא ובארח שכל ועלת על כולא יהיב רשו 
לגלאה  כנויין  וכל  הוויין  וכל  קדישין  שמהן  לכל 

ורשותא  דיליה,  בדרגא  שם  כל  טמירין  רזין  לון 
דלא  טמירין  רזין  לון  לגלאה  ספירן  לעשר  יהב 
דמלכא  דרא  דייתי  עד  לון  לגלאה  רשו  אתייהב 
תלויה  הגאולה  כי  האמור  מן  המורם  משיחא. 

בלימוד הזוהר.
הזוהר,  לימוד  בטול  בעולם  גורם  מה  נכתוב  ועתה 
האלהי  המקובל  הגדול  הרב  מדברי  אותו  ונקח 
זיע"א  זלה"ה תלמיד הרב האר"י  ויטאל  חיים  רבי 
וז"ל אני הצעיר  הכתוב בהקדמת שער ההקדמות, 
יוסף  ויטאל בן לא"א הרב  בעיר הדל באלפי חיים 
כחי  תשש  לכח  שלשים  בן  בהיותי  זלה"ה  ויטאל 
וישבתי משתומם ומחשבותי תמהים כי עבר קציר 
עלתה  לא  תרופה  נושענו  לא  ואנחנו  קיץ  כלה 
ארוכה  עלתה  ולא  לבשרינו,  מזור  אין  למחלתנו, 
למכתנו, ולחרבן בית מקדשנו, אוי לנו כי פנה היום 
וגם נטו צללי ערב וכלו כל הקצים ועדיין בן דוד לא 
ועל מה  זה  ולדעת מה  פני לחקור  ואתנה את  בא. 
ישי?  בן  בא  לא  ומדוע  וגלותינו  קצינו  נתארך  זה 
ממאמר  דוי,  ולבי  בקרבי  ואנינה  לי  און  ומצאתי 
תנינא  וז"ל  ל'  תקון  התיקונים  בספר  הובא  אחד 
מה  אומרת  והיא  וכו'  מרחפת  אלהים  ורוח  כתיב 
ויזכור כי בשר המה  וכו'  וכו' ובההוא זמנא  אקרא 
רוח הולך ולא ישוב דא הוא רוחו של משיח ווי לון 
לאשתדלא  בען  ולא  עלמא  מן  ליה  דיזיל  דגרמי 
עניותה  וגרמי  הזוהר)  לימוד  (ר"ל  הקבלה  בחכמת 
רוח  והאי  בעלמא,  ואבדן  והרג  ובזה  וחרבא 
דאתמר  כמה  משיח  של  רוחו  הוא  דא  דאסתלק 
ויראת  דעת  רוח  וגבורה  עצה  רוח  רוה"ק  ואיהו 

ה' ע"כ.
הרי כי לימוד הזוהר הוא מעורר הרחמים ונשמתו 
ישכון  וישראל  המקדש  ויבנה  ויתגלה  משיח  של 

חבלי  צער  יסבול  שלא  בטוח  בו  והלומד  לבטח, 
ורבני עיר הקודש  משיח, אשר על כן אנחנו חכמי 
למוד  ליסד  נתעוררנו  דינים  ובתי  תו"ב  ירושלים 
הזוהר בארץ ובחוץ לארץ בכדי לגמור הספר הזוהר 
ויהיה הסיום בכ"ה אלול הבע"ל יום בריאת העולם, 
בסוד  פעמים  אלף  והתיקונים  הזוהר  וילמדו 
אנחנו קוראים לכם אחינו  האלף לך שלמה. ולכן 
חכמים רבנים, סוחרים בעלי בתים בעלי מלאכות 
חזקו ואמצו לקחת חלק עמנו, והחלש יאמר גבור 
זכו והתחברו בחברה הזאת וכל אחד יחטוף  אנו 
חלק מהזוהר ובשעת הפנאי ובין הדבקים ילמוד 
הגבאים  לכם  יתנו  אשר  הסדר  כפי  עלין  איזה 
ישראל  בחו"ל אשריכם  בין  בארץ  בין  והמנהלים 
כל  דעו  שבשמים,  אביכם  אתכם  מטהר  מי  דעו 
מלה ומלה נעשית אלף אלפין ורבי רבוון עולמות 

עליונים בשמים כנזכר בהקדמת אור החמה. 
ואתם אחינו גבאי ומנהלי עם קודש בארץ ובחו"ל 
אשר עליכם נאמר ומצדיקי הרבים כככובים לעולם 
ועד עמדו ועשו משמרות משמרות וסדר לכל חבר 
וחבר כפי כחו באופן כי כל חבר ילמוד זוהר שלם 
סיום  כל  ולזווג  רבעו  או  חציו  או  אלול  כ"ה  עד 
שלם על ג' או ד' חברים בכדי לדעת כמה סיומים 
יש בכל עיר ועיר להשלים אלף פעמים וככר מנינו 
וברור  בזה  להשתדל  הרבים,  את  מזכה  חברת 
עם אנשי  יעלה הלימוד שלהם  חו"ל  גם אנשי  כי 
עיר הקודש במסלת בית קדש הקדשים בסוד כל 
שנת  חדשה  לשנה  ונכנס  בזה,  זה  ערבים  ישראל 
כל  ועל  ישראל  עמו  על  ברחמים  וישועה  גאולה 
נחזור  עוד  יצטרך  אם  הסיום  ואחר  כולו,  העולם 
יגן  זיע"א  וזכות התנא הרשב"י  עוד פעם סדר שני 

עלינו ויגן עליכם ואתם שלום. 

ל ל דם מעלת למוד ה
ל "תקון ישראל ם

רבה ובזה מעלמאל
הזו לימוד על וד

קריאת רבני ירושלים ללימוד הזוהר-שנת תרפ"א

תקון לגאולת האמתית -  מטעם הרבנים הגאונים מארי דארעא קדישא



גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
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גדולי ישראל והזוהר

הסכמת רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל
על הזוהר עם פירוש הסולם

האמת אגיד, שאני יודע מך ערכי כי אפילו בפשט איני כדאי ליתן הסכמה, וכל 
שכן בדבר שלא בי הוא, אבל כולי עלמא מכירים את כבוד... הכהן הגדול בלימוד 
לשמה  בתורה  העוסק  וחכמיה  ירושלים  מיקירי  אחד  שמו...  ומפורסם  הקבלה 
במוסרות  הקשור  הוא  ידידי  ויקירא  רבא  גברא  האי  הוא  הלא  צפוניה,  ומגלה 
אשלג  לייב  יהודה  רבי  הגאון  הרב  קדושת  כבוד  הקודמתו  ביראתו  לבבי... 
שליט"א... ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שכל ברכותיו יתקיימו ובעזרת השם 

המחכה לישועה קרובה. הסכמות לספר הזוהר

הסכמת רבי אליהו לאפיאן זצ"ל
על הזוהר עם פירוש הסולם

הנני להביא לפניכם שאבי הגאון הצדיק (רבי אליהו לאפיאן) זכר צדיק לברכה 
שאחר שזכה ללמוד תורת הח"ן והגיע למעלות רמות כידוע לכל, וכשהגיעו 
ספרי בעל הסולם לידיו עסק ועמל בהם בכל כוחו, והפליג בשבחם ואמר שזו 
השיטה נכונה והאמיתית ומביאה את האדם לדביקות בהשם, ולהבין את כל 
דברי האר"י הקדוש זכותו יגן עלינו אמן, וכדאי לעסוק בה כי הוא מסביר כל 

דבר בטוב טעם השווה לכל נפש.

הסכמת המקובל רבי יצחק כדורי זצ"ל
על הזוהר עם פירוש הסולם

הנה באו לפני תלמידי כבוד קדושת האדמו"ר הרב ברוך שלום הלוי אשלג 
הקדוש  האר"י  תורת  על  ביאורים  כתביו.  תכריך  ובידם  לברכה  צדיק  זכר 
ובתורת אביו איש האלוקים מרן בעל הסולם על הזוהר הקדוש וכבר הסכימו 
צדיקי וגאוני ארץ מן הדור הקודם על תורתו הטהורה לשם שמים של שר בית 
הזוהר קודש הקדשים כבוד קדושת אדמו"ר הרב יהודה לייב הלוי אשלג זכר 
צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא זכותו יגן עלינו, כי חזו נכוחה יחידות 
מפעליו, אשר מתוך התגלות רוח השם עליו השכיל להוציא מאפילה לאורה 

ירדה לעולם כביום נתינת התורה  וכתבי האר"י הקדוש, ושמחה  את מאור התורה הזוהר הקדוש 
ממש. ואורו הקדוש יאיר דרכנו נכוחה היאך הדרך לתקן עצמנו ולכונן צעדנו לקראת ביאת גואל 

צדק במהרה בימינו אמן.
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גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

הסכמת חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ב
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

הנה הגיש לפנינו הרב הצדיק רבי דניאל פריש שליט"א הסכמות מרבנים הגאונים הצדיקים גדולי 
שביקשו לפרסם גדולת לימוד הזוהר הקדוש, ולבקש  וכו'  ירושלים מדור הקודם משנת תרצ"א 

מבני תורה וכו' שכל מי שאפשר לו ישתדל ללמוד דף זוהר בכל יום בלי נדר.

ועתה קם והתעורר הרב הנזכר לעיל, וברצונו לעשות ולסדר לוח יומי ללימוד דף זוהר בכל יום, 
לפי דפוס ווילנא, וביקש הסכמה מאתנו על כך.

וראינו כי בשעתו חתמו על קריאה קדושה למען הפצת רעיון הקדוש הנזכר לעיל, כבוד קדושת 
תבנה  הקודש  עיר  דפה  הגאב"ד  לברכה  וקדוש  צדיק  זכר  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון  מרן 
ותכונן, ואתו עמו חבל נביאים גדולי ישראל זכרונם צדיקים וקדושים לברכה וזכותם יגן עלינו וגם 
הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק של עדתינו זכרונם צדיקים לברכה וחתמו בקריאות קודש 

על כך בניסן תרצ"א.

למיטעם  ישראל  דעתידין  ובגין  ואמר  הביא  כבר  קכד:)  דף  נשא  (פרשת  קדישא  מהימנא  וברעיא 
ובדרא  איתא:  מ')  (דף  ובתיקונים  ברחמי,  גלותא  מן  יפקון  הזוהר  ספר  האי  דאיהו  דחיי  מאילני 

בתראי בסוף יומיא בגיניה וקראתם דרור בארץ וכו'.

ותכונן  תבנה  הקודש  ארץ  ברחבי  וברוחניות  בגשמיות  ליעקב  היא  צרה  שעת  כזאת  בעת  והנה 
ובתפוצות ישראל בארצות פזורנו, עינינו נשואות לאבינו שבשמים שיתעוררו רחמיו על שארית 
פליטתינו, ושומר ישראל ישמור שארית ישראל וכו', ושנזכה לראות בקרוב בתגלות כבוד שמו 
יתברך על עמו ארצו ונחלתו ובכל העולם ובישועת השם בביאת משיח צדקינו וברמים גדולים 

יקבצנו מארבע כנפות הארץ לארצינו.

וכו'  גזירות קשות  והוא כתריס בפני הפורעניות ולבטל  דבר גדול מאוד הוא להנהיג כנזכר לעיל, 
ולהשפיע שפע קודש על עם הקודש, ואשרי המקיימים כן בכל יום.

... לכן מן הראוי שיהא הזוהר הקדוש הזה בכל בתי ישראל, למען ירוץ הקורא בו שיבין כל מלה 
ויזכו ללמוד כנזכר לעיל בקדושה ובטהרה ובדחילו וברחימו בסייעתא דשמיא.

ולכל ישראל להיושע  לנו  בוודאי תעמוד  וזכות התנא האלקי הרשב"י שילמדו תורתו בטהרה, 
צדק  גואל  בביאת  ישראל  של  ונחמתן  שמחתן  בישועתן  לראות  בקרוב  שנזכה  ובפרט  בכלל 

ברחמים גדולים במהרה בימינו אמן, ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים במהרה בימינו אמן

(הסכמת הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ב, הרב ישראל 
יעקב פישר זכר צדיק לברכה, הרב מאיר בראנדסדארפער זכר צדיק לברכה, הרב 

משה הלברשטאם זכר צדיק לברכה, הרב בנימין ראבינאוויטש זכר צדיק לברכה, הרב 
ישראל משה דושינסקיא זכר צדיק לברכה. ולהבדיל בין חיים לחיים: הרב משה שט־
רנבוך שליט"א, הרב אברהם יצחק אולמן שליט"א - לספר הזוהר עם פירוש "מתוק 

מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)
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גדולי ישראל והזוהר

חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ד
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" מנוקד

ולהדפיס  ישראל  בני  מאחינו  רבים  בקשת  פי  על  חדשה  מהדורא  להוסיף  בדעתו  עלה 
הקדוש  הזוהר  האומרים  לאלו  בזה  התועלת  גודל  כנודע  מלא,  בניקוד  הזוהר  הספר 

המסוגל לטהרת הנשמה, ואינם יודעים לקרות בלא ניקוד.

וכבר בדורות שלפנינו נדפס הזוהר הקדוש כמה פעמים עם ניקוד בדפוסי ליוורנו ולהלאה, 
זכר צדיק לברכה לחיי העולם  גם הגאון הקדוש הרב משה אריה פריינד  וכבר הסכימו 
חבר  הורוויץ  דוד  אברהם  רבי  הגאון  טובים  לחיים  ויבדל  הקודש,  עיר  פה  גאב"ד  הבא 

הבית דין צדק דפה עיר הקודש ירושלים, על הדפסת התיקוני זוהר בניקוד מלא.

ובפרט בדורינו  יזכו לשלומים כמי נהר,  ועל כן לפעלא טבא אמינא יישר, והעוסקים בו 
שכלל ישראל זקוקים לרחמי שמים מרובים, וכבר הובטחנו שעסק הזוהר הקדוש מסוגל 
מגלותא  יפקון  דא  זוהר  בזכות  "כי  קכד:):  נשא  (פרשת  מהימנא  הרעיא  כדברי  אחרון  לדור 

ברחמי" אמן.

ישראל  ולכל  לנו  תעמוד  בוודאי  בטהרה,  תורתו  שילמדו  הרשב"י  האלקי  התנא  וזכות 
להיוושע בכלל ובפרט שנזכה בקרוב לראות בגאולתן וישועתן ונחמתן של ישראל בביאת 

גואל צדק ברחמים גדולים, ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים במהרה בימינו אמן.

(הסכמת הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ד: הרב יצחק טוביה 
ווייס גאב"ד ירושלים שליט"א, הרב משה שטרנבוך ראב"ד ירושלים שליט"א. ולהבדיל בין 

חיים לחיים: הרב מאיר בראנדסדארפער זכר צדיק לברכה, הרב משה הלברשטאם זכר צדיק 
לברכה - לספר הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר 

צדיק לברכה)

רבי משה אריה פריינד זצ"ל
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

ובפרט  הנפש  מזכך  היא  אשר  זוהר  תיקוני  אמירת  מעלת  גודל  בשערים  נודע 
בימי חודש אלול, ומובא בהקדמת כסא מלך שאמירת התיקונים גרידא אפילו 
בלי הבנה הוא תיקון הנפש גדול וכעין זה מובא בספרי תלמידי הבעל שם טוב... 

וישוטטו רבים ותרבה הדעת בעולם וזה יקרב בעזרת השם את ביאת הגואל.
(הסכמת הגאון הקדוש הגאב"ד רבי משה אריה פריינד זכר צדיק לברכה

לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר 
צדיק לברכה)

א משה זצ"לרבי פריינד
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גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

הסכמת רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

ונזכה  נעמו,  כי  ויהנו מנופת צוף דברי הזוהר הקדוש  וכן שלימים  ויבואו רבים 
להבטחת אליהו הנביא איש מבשר טוב (זוהר חלק ג' קכד:): ובגין דעתידין ישראל 

למיטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי.
(הסכמת הגאון הקדוש הגאב"ד רבי יצחק יעקב ווייס זכר צדיק לברכה
לספר הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)

זצ"ל ווייס יעקב יצחק רבי צחקצחקהסכמת

לספר

הסכמת רבי יוסף ליברמן שליט"א
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

בלי ספק שחיבור קדוש זה יוסיף הרבה לומדים בתיקוני זוהר, ובלי נדר בסייעתא דשמיא 
ברצוני גם כן ללמוד בו את כל תיקוני זוהר, ובוודאי כל בני גילי כן יעשו, ויהיה להם חיבור זה 
לתועלת רבה, ועל ידי זה תתרבה הדעת דקדושה, ויקויים בנו מאמר הזוהר הקדוש ברעיא 
יפקון ביה  ג' קכד:) עתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו ספר הזוהר  (חלק  מהימנא 
(הסכמת הגאון הצדיק רבי יוסף ליברמן שליט"א ראש מתיבתא כולל שומרי החומות, מגלותא ברחמי. 
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)

רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

רוח להקדוש ברוך  נחת  ויהיו דבריו  ולאמצו,  גם אני מצטרף בהדייהו לחזקו 
הוא ויעשו רושם למעלה בפמליא של מעלה.

(הסכמת הגאון הצדיק פוסק הדור רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א לספר תיקוני הזוהר עם 
פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)

הסכמת רבי רפאל בלום שליט"א
לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש"

נפלא, חמיד  ולהאדירה בביאור  אשרי חלקו שזיכוהו מן השמים להגדיל תורה 
ותרב הדעת שנפתחו שערים  ורגיג אשר יהיה לתועלת עם סגולה בעזרת השם, 
יוצא  מפורש  וכאשר   – ערך  בלי  רב  ושכרו  כמונו  לפשוטים  גם  וללמד  ללמוד 
יעזור  מדברי הזוהר הקדוש שהעתיק בהקדמתו, שבזכות לימוד הזוהר הקדוש 
(הסכמת הגאון הקדוש מקאשוי רבי רפאל בלום  לנו הקדוש ברוך הוא למיפק מן גלותא. 

זכותו יגן עלינו אמן

לספר הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לברכה)



גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

נג

גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

גדולי ישראל והזוהר

נדפס בלוח עמוד היומי על ידי "מרכז מתוק מדבש"
ע"י הגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זצ"ל

רבי יחיאל פישל אייזנבאך זצ"ל

ולהנהיג לימוד עמוד היומי  הנני בזה בקריאה קדושה מעומקא דליבא... 
בספר הזוהר... - ועל ידי הפצת לימוד הזוהר בכל תפוצות ישראל, נזכה 
בישועת  ולהיוושע  נפשינו  וראש לפדיון  לכל צרותינו תחילה  וקץ  לסוף 
עולמים. (הגאון הצדיק המקובל רבי יחיאל פישל אייזנבאך זכר צדיק לברכה ראש מתי־

בתא שער השמים)

רבי דניאל פריש זצ"ל

ראוי לקבוע לייסד שיעור קבוע בסייעתא דשמיא בספרא קדישא הדין (ספר 
הפורענות  בפני  כתריס  שהוא  יום,  בכל  אחד  עמוד  ביומו,  יום  מדי  הזוהר) 

רבה  ברכה  קודש  שפע  ולהשפיע  רעים,  וחולאים  קשות  גזירות  לבטל 
רפואות וישועות עד בלי די. (הגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר צדיק לב־

רכה)

רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א

יומי  עמוד  של  לימוד  לקבוע  השם,  ויראי  תורה  לבני  גדול  בקול  ואקרא 
את  ולהחיש  הנפש  את  לטהר  כדי  יעבור,  ולא  חק  הקדוש  הזוהר  בספר 

גאולתינו ופדות נפשינו. (הגאון הצדיק המקובל רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א)

רבי יעקב משה הלל שליט"א

ובפרט בדורות אלו האחרונים  גודל ערך הלימוד בסתרי תורה תורה  ידוע ומפורסם 
קכ"ד:)  נשא  מהימנא  (רעיא  הרשב"י  וכהבטחת  הגאולה  תבוא  בהם  העסק  בסגולת  אשר 

דבדא יפקון מן גלותא וברחמי.

משקל  האמת,  תורת  ללמדם  האמת  לאנשי  האמת  בדרך  שהיא  זו  בהשתדלות  ויש 
מכריע לזכות כנגד פורצי הדור שנתרבו בעונותינו הרבים בימינו. (הגאון הצדיק המקובל רבי 

יעקב משה הלל שליט"א ראש מתיבתא אהבת שלום)



נד

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א

מרגלית יקרה, אוצר קדוש ונעלה העניק השם יתברך ברוב חסדיו לעמנו עם סגולה, והוא 
ספר הזוהר הקדוש שנתחבר בקדושה עליונה על ידי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי 

זכותו יגן עלינו אמן.

הקדוש  הזוהר  בספר  והלימוד  הקריאה  שבזכות  הקדושים  בספרים  ומפורסם  וידוע 
מובטח לנו שנזכה וניגאל ברחמים בלא צרות ויסורים רחמנא ליצלן... לאור זאת, ומתוך 
צפייה אמיתית לביאת משיח צדקינו. החלטנו להקים את עמותת "היכלא דרשב"י" אשר 
תופעל ללא כל מטרת רווח ואשר שמה לה מטרה אחת ויחידה לקרב את גאולת ישראל 
ידי הפצת הזוהר הקדוש  וזאת בעיקר על  ישראל  גזירות קשות מעם  כל  ולבטל  ברחמים 

ומעלותו הגדולה...

ביומו  יום  מידי  לעסוק  יוכל  מישראל  אדם  שכל   - חוברות  ל-50  הקדוש  הזוהר  חלוקת 
בספר הזוהר הקדוש ולסיימו בסייעתא דשמיא בניקל במשך שנה - חלוקת תיקוני הזוהר 
ספר  את  לסיים  כדי  תשובה,  ימי  ועשרת  אלול  ימי  כנגד  יום  ל-40  מחולק  חוברות  ב-8 

תיקוני הזוהר בימי הרחמים והסליחות כנהוג.

בית  של  שליחים  להיות  חינם,  למתנת  חסדיו  וברוב  ברחמיו  יתברך  השם  זיכנו  וכעת 
המחולקת  ומיוחדת  נפלאה  במהדורה  הקדוש  הזוהר  ספר  את  לאור  ולהוציא  ישראל, 
לחמישים חוברות כנגד שבתות השנה ובחלוקה פנימית לשבעת ימי השבוע כדי שכל 
אדם מישראל יוכל לעסוק מידי יום ביומו בספר הזוהר הקדוש ולסיימו בסייעתא דשמיא 

בניקל במשך שנה.

בחלוקה  מחולק  חוברות  בשמונה  הזוהר  תיקוני  ספר  את  זו  למהדורה  הוספנו  כן  כמו 
פנימית לארבעים יום כנגד ימי אלול ועשרת ימי תשובה, כדי להקל על הציבור הלומדים 

המעוניינים לסיים את ספר תיקוני הזוהר בימי הרחמים והסליחות כנהוג. 

(מתוך הקדמת הגאון הצדיק המקובל רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א
לספריו הקדושים "זוהר הקדוש המחולק" יוצא לאור על ידי היכלא דרשב"י י-ם)



גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

פז

גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

גדולי ישראל והזוהר

לזיכוי הרבים: גזור ותלה עמוד זה במקום השיעור

מקום השיעור:  זמן השיעור: 



פח

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

לתרומות בכרטיס אשראי נא להזכיר אחר הלימוד
שם    שם האם  

בכל תרומה שאתם תורמים לארגון או למפעל אינכם יודעים להיכן מופנים המשאבים הכספיים,
האם הכסף הולך נטו לצדקה? האם הכסף שהוצאתם וחסכתם בשביל התרומה אכן הגיע למטרה?

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

הוראה לחיוב חשבון   תורם יקר אנא מלא במקומות הלבנים

לכבוד בנק  
סניף  

כתובת הסניף  

אני/הח"מ  (שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק)   מס' זהות  
רחוב   עיר   מיקוד   טלפון  

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, בגין תרומה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי, ע"י "גן עדן התחתון" כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".

2. ידוע לי/לנו כי:

א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול"גן עדן התחתון" שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתו ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.

ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.

ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.

3. ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.

4. ידוע לי/לנו, כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.

6. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.

7. נא לאשר ל"גן עדן התחתון" בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

מספר פעמים    מתאריך    עד תאריך  פרטי ההרשאה  

לימוד לילה שלם 

בכותל 312 ₪ 

לימוד שעה

(3 המקומות) 98 ₪ 

שעה ברשב"י 36 ₪שעה בקבר רחל 36₪ שעה בכותל 26₪ 

חתימת בעל/י החשבון  
אישור הבנק

לכבוד "גן עדן התחתון" (עפי' זוהר פ' לך לך)

רח' נחשון 01 בית שמש 29099

בית שמש
קבלנו הוראות מ    לכבוד חיובים 

בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מידי פעם 

בפעם, ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם 

למפורט בכתב ההרשאה.

רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון 

יאפשר זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעלי/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון 

מן ההסדר.

אישור זה לא יפגע בהתחייבותיתיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

בכבוד רב,                                             

בנק  
סניף   

חתימה וחותמת הסניף 

על כן נבקש לחזק את תקנת 
תש"ע  בשנת  זצ"ל,  הרמח"ל 
פי  על  הגאולה  שנת  שהיא 
ולייסד  ולקיים  הזוהר הקדוש, 
שיעורים אלו בכל מקום לימוד 
מדרש,  בבית  בכולל  בישיבה, 
(להרמח"ל  ואתר.  אתר  ובכל 
משיח  נשמת  כידוע,  היה, 
איך  הסוד  את  וידע  צדקינו, 

לקרב הגאולה).
צאת  עד  החמה  נץ  מזמן 
ברציפות  שעות   12 הכוכבים 
זוהר   שיעורי  מתקיימים 
אברכים,  ידי  על  המחולקים 
כשאברך אחד מסיים מתחיל 
ביניהם,  הפסק  ללא  השני 
שלפי הרמח"ל תקנה זו תקרע 

גזירות קשות ותמנע אסונות.

כבר  מתקיימים  בהם  מקומות 
שיעורי זוהר 12 שעות ברציפות:

1.ירושלים: כותל המערבי. 
2.מירון: ציון הרשב"י.

3.בית לחם: קבר רחל.
4.חברון מערת המכפלה.

5.טבריה: ישיבת מאורות 
רפאל. 

תאריך  



גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

עה

גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
חשיפה

גדולי ישראל והזוהר

נכבשת  אחת  ועוד  מדינה  עוד  השניה,  העולם  מלחמת 
הוא  עומד  כבר  נגדו,  שיכול  מי  אין  ימ"ש,  היטלר  ע"י 
העומד  מן  חרדים  כולם  הולמים,  הלבבות  א"י,  בשערי 
את  ולאבד  להרוג  להשמיד  ממטרתו  מפחדים  לקרות, 

כל היהודים טף ונשים...

הגה"צ רבי יהודה לייב אשלג זצ"ל יושב בחדרו קולמוסו 
הקדוש,  הזוהר  את  ומברר  מבאר  ומתרגם,  כותב  בידו, 
יוחאי "בספרא דא  בר  ידע את שכתב רבי שמעון  ידוע 
יפקון מגלותא", בזכות הזוהר הקדוש נצא מן הגלות, לכן 
תרגם את הזוהר הקדוש ללשון הקודש, כדי שכל יהודי, 

גם פשוטי העם, יוכלו ללמוד ולהבין את הזוהר הקדוש.

לאחר יגיעה עצומה גמר את המלאכה והביא את הזוהר הקדוש לדפוס. באותו הזמן נתבשרו 
תושבי ארץ ישראל שהמלחמה הסתיימה, זממו של היטלר ימ"ש לא הצליח, הוא לא כבש 

את ארץ ישראל. 

אותו הסיפור התרחש כאן בארץ הקודש במהדורה שניה בשנת תשס"ט. מלחמה בדרום, 
החמאס משגר טילי קסאם, מנסה ליירט את הטילים למרכז הארץ, ובעיקר לבית שמש, 

הנה לפניכם כותרת הכתבה שהתפרסמה בעיתון "חדש" בבית שמש.

העולמי",  הזוהר  "מפעל  המכון  ופלא  הפלא 
על  תקופה  באותה  שקד  שמש,  בבית  הפועל 
היום  באותו  היומי,  העמוד  ע"פ  הזוהר  הוצאת 
שהובאו לדפוס י"ב הכרכים של הזוהר המחולקים 
לי"ב חודשי השנה באותו היום הסתיימה מלחמת 
היתה  בעזה  המלחמה  מהלך  כל  ובכלל  עזה. 
לא  אם  יודע  מי  הטבע,  לדרך  ומעל  ניסים  בניסי 
והדברים  לנו,  שעמדה  היא  הקדוש  הזוהר  זכות 

מדברים בעד עצמם...

העול מלחמת

חשיפה



עו

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
גודל הזכות

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

חשבון מדויק על גודל הזכות לימוד של  הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

לשון ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 

לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

 24X354X75=637,200    :החשבון בשעות יהיה
שוה:    637,200 שעות תורה בנגלה

מבוסס על 24 שעות לימוד תורה ביום
במשך 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים 52 שבתות בשנה)

יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם

יעלה החשבון  70X52X637,200=2,319,408,000  מיליארד 319 מיליון 408 אלף
פירושו של דבר, אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70 שנה, עולה החשבון יותר משני מיליארד 
שעות, והרי זה בהישג ידו של כל יהודי.  בהתחשב במשפחה בת 10 ילדים ** שיצטבר ב 11 דורות*א למספר עצום 
של אנשים:  100,000,000,000 של הדור האחרון סך הכל מספר הצאצאים של בן אדם אחד, וערך שעות של תורה 

משעה אחת זוהר שוה כדלקמן: 

סך הכל שעות התורה: (2,319,408,000 מוכפל ב-100,000,000,000 מיליארד -  
223,020,000,000,000,000,000 שעות,  כלומר כ-223 קווענטיליון 20 קוואדריליון שעות תורה.

כל הזכות העצומה מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.  
ואם הנך מזכה רק יהודי אחד בלימוד שעה זוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן המוזכר בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת סנהדרין דף צז/א: אמר רב 
קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום). ומשך דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום 

ל11 דורות
** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

10   X10  1
100  X10  2

1000  X10  3
10000  X10  4

100000  X10  5
1000000  X10  6

 10000000  X10  7
 100000000  X10  8

1000000000  X10  9
 10000000000   X10  10

100000000000   X10  11
סכ"ה  x 100 מיליארד צאצאים

זי"ע לברכה צדיק זכר שרעבי מרדכי רבי הקדוש מהצדיק צדיקים דרך ספר מרדלשון מרדבי בי ל

לי
ל



גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

עז

גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
גודל הזכות

גדולי ישראל והזוהר

חשבון מדויק על גודל הזכות לימוד של  הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

לשון ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 

לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

75X354X10    :החשבון בשעות יהיה
שוה:    265,500 שעות תורה בנגלה

(10 שעות לימוד של אברך בש"ס ביום,  354 ימים בשנה)

מבוסס על 10 שעות לימוד תורה ביום
[למעשה החשבון של 75 שנה מתייחס ל 24 שעות ביממה]

וכעת נעשה חשבון, אם יהודי יתמיד בלימוד של שעה אחת בשבת במשך 52 שבתות בשנה לאורך 70 שנה 
70X52X265,500=966,240,000 :יצא אם כך, שבשבעים שנות חיים של אדם, יעלה החשבון ל

זאת אומרת אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70 שנה, עולה החשבון כמעט למליארד שעות, 
והרי זה בהישג ידו של כל יהודי, ועכשיו אפשר להבין למה כל גדולי הספרדים עודדו ואמרו שבזכות הזוהר הקדוש 

נגאל במהרה. מבוסס על 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים)  לחשבון 52 שבתות בשנה
עכשיו תבינו אם אתה מזכה רק ליהודי אחד שילמוד שעה בזוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה שיצטבר 
ב11 דורותא בהתחשב במשפחה בת 5 ילדים** למספר עצום של אנשים: 48,828,125 של הדור האחרון זאת אומרת 

מספר הצאצאים של בן אדם אחד, וערך שעות של תורה משעה אחת זוהר שוה: 

סך הכל שעות התורה:  48,828,125X996,240,000=47,179,687,500,000,000 שעות, 
כלומר כ-47 מיליון מליראדי [ביליון] שעות תורה. 

וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן שמוזכר בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת סנהדרין דף צז/א: אמר רב 
קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום). ומשך דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום 

ל11 דורות
** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

5   X5  1
25  X5  2

125  X5  3
625  X5  4

3,125  X5  5
15,625  X5  6

 78,125  X5  7
390,625  X5  8

1,953,125  X5  9
 9,765,625   X5  10

48,828,125   X5  11

זי"ע: לברכה צדיק זכר שרעבי מרדכי רבי הקדוש מהצדיק צדיקים דרך ספר מרדלשון מרדבי בי ל

לי
ל



עח

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
גודל הזכות

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

חשבון מדויק של זכות הזוהר הקדוש
ליהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד זוהר שעה אחת ביום

א ֶמֶלְך (תקוני זוהר מ"ג): סֵּ הידעת!!! - ְלׁשוֹן ַהכִּ

ָחְכַמת  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  דוָֹלה  גְּ ה  מָּ כַּ יַָּדְעתָּ  שֶׁ ְוֵכיָון 
ְלִמי  ָכר  ַהשָּׂ ְוגֶֹדל  ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל  ִיוַָּדע  כּו'...  ָהֱאֶמת 
ָעְלָמא  ִגיְרָסא בְּ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ ָלה, כִּ בָּ ּלוֵֹמד ַהקַּ שֶׁ
ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  ָעְלִמין,  ּבוֶֹנה 
ְלַמְעָלה  ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד,  ַמֲאָמר  רּוׁש  פֵּ

ִמיָמה. ָנה תְּ ט שָׁ שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ ה בְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ בְּ

והחשבון של שעה אחת לימוד זוהר ביום, הוא שוה ל:

3540 שעות בשנה
(10 שעות לימוד של אברך בש"ס ביום,  354 ימים בשנה)

במשך 50 שנה ליהודי בודד יעלה המאזן:  172,500 שעות תורה.

שיצטבר ב 11 דורות בהתחשב במשפחה בת 5 ילדיםא למספר 
עצום של אנשים: 48,828,125 של הדור האחרון

סך הכל שעות התורה: 84,228,515,625,000 שעות, 
כלומר כ-84,000 מליראדי [ביליון] שעות תורה. (48,828,125 מוכפל ב- 172,500)

וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את 
הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.

* הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

5   X5  1
25  X5  2

125  X5  3
625  X5  4

3,125  X5  5
15,625  X5  6

 78,125  X5  7
390,625  X5  8

1,953,125  X5  9
 9,765,625   X5  10

48,828,125   X5  11



גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

עט

גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
ָרה קָּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׂ

גדולי ישראל והזוהר

י בְּ - $60,000. ְעתִּ י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְונֹושַׁ ְלתִּ ִקבַּ

ָרה! קָּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׂ
ה, ַאְדָהֵכי ְוָהֵכי ִנגַּׁש ֵאַלי  ִניָּה ֲחָדשָׁ ל 60 ֶאֶלף דֹוָלר ִלְקַראת בְּ י ְסכּום שֶׁ ֵאַרע לוֹ – ֵהַכְנתִּ ר ַאְרֵיה ֶאת ַמה שֶּׁ ְך ְמַספֵּ כָּ
ִניָּה,  ַהבְּ ת  ִלְתִחלַּ ַעד  ֶסף  ַלכֶּ י  ִנְצַרְכתִּ לֹא  ֲעַדִין  שֶׁ ַוֲאִני  ְקָצָרה,  ִלְתקּוָפה  ַהְלָוָאה  כְּ כּום  ַהסְּ ֶאת  ׁש  ּוִבקֵּ ְיִדיִדי  מּוֵאל  שְׁ
ר  ִלּצֹר ֶקשֶׁ ה  ְמַנסֶּ ֲאִני  ְוׁשּוב,  ׁשּוב  ּדֹוֶחה אֹוִתי  י,  נִּ ִממֶּ ט  מֵּ תַּ מּוֵאל ִמשְׁ ּושְׁ יַע,  ִהגִּ ָרעֹון  ַהפֵּ ְזַמן  לוֹ.  ְלַהְלוֹות  י  ְמתִּ ִהְסכַּ
ד ָממֹון ּכֹה  י; גַּם ְלַאבֵּ ְרתִּ בַּ ָבר ִנשְׁ אן כְּ ֶלפֹון. כָּ טֶּ ַבּסֹוף לֹא ָעָנה ִלי ֲאִפּלּו בַּ לְּ ֹזאת, ַעד שֶׁ כָּ רּות שֶׁ ל ֶאְפשָׁ ְוהּוא חוֵֹסם כָּ
י ַעל  ְבתִּ ְיָלה ָחשַׁ ל ַהּיֹום ְוָכל ַהלַּ ה אֹוִתי. כָּ י ּוְמַרמֶּ ל בִּ ָבר, ְמַהתֵּ ָהָיה ֶנֱאָמן ָעַלי ַעד לֹא ִמכְּ ֲחֵבִרי, שֶׁ ַרב ְוַגם ָלַדַעת שֶׁ

י. י ְלִדְכּדּוְך ַנְפשִׁ ְך ִנְכַנְסתִּ ֶסף, ּוְבִעְקבֹות כָּ מּוֵאל ְוַהכֶּ שְׁ

יֶחָנה. אּוַלי ָחֵבר  ֵלב ִאיׁש ְישִׂ ָאָגה בְּ ָאה ָהְיָתה, דְּ לּות ַהבָּ דְּ תַּ ִחיָנִתי חֹוַבת ַהִהשְׁ ֻרּיֹות לֹא ָעְמדּו ְלָפַני, ִמבְּ ה ֶאְפשָׁ ַהְרבֵּ
י לוֹ ֶאת  ְרתִּ ִניִתי ַלֲחֵבִרי ַהּטֹוב נ. ִספַּ ב ֵמֵעין ֶזה. פָּ ַמצָּ יַצד ָעַלי ִלְנהֹג בְּ ן ֵעָצה ְנכוָֹנה, ְלהוֵֹרִני כֵּ ַמתַּ טֹוב יּוַכל ְלַסיֵַּע בְּ

י ֶאת ֲעָצתוֹ. תִּ שְׁ ָהעֹוֵבר ָעַלי ּוִבקַּ

ַרּבֹוֵתינּו:  ַמֲאַמר  ר, בְּ ִנְזכַּ ֹזאת  ית, ַרק בְּ ְלָהשִׁ ָיַדע  ית לֹא  ֵעָצה ַמֲעשִׂ ַלֲעֹזר.  ָכל ְמאֹודוֹ  ָרָצה בְּ ב, הּוא  ְוָחשַׁ יב  נ. ִהְקשִׁ
ִלּמּוד  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְלִלּמּוד  דֹוָלה  גְּ ִהְתעֹוְררּות  ָנּה  ֶישְׁ ַאֲחרֹוָנה  לַּ ּוְבָכְך שֶׁ ָעָליו...",  ִלְסמְֹך  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ הּוא  ַדאי  "כְּ
ל  כָּ ל  ָלִלית שֶׁ ַהכְּ ה  ֻאלָּ ַלגְּ ה  ִנְזכֶּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ּמּוד  ַהלִּ ְזכּות  בִּ שֶׁ ִסְפרוֹ  בְּ ִהְבִטיַח  יֹוַחאי  ר  בַּ ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ְוִאם  יֹוְמיֹוִמי, 

ָרִטית. ה פְּ ֻאלָּ ְבִחיַנת גְּ ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר, בִּ ֵתר בִּ ַטנָּה ּתּוַכל ְלִהפָּ אי ָצָרִתי ַהקְּ ַודַּ עמ"י, בְּ

ֶבר  י ַעל ַהקֶּ ְחתִּ טַּ תַּ י ְוִהשְׁ י, ָנַסְעתִּ ַהר ִמירֹון. ַקְמתִּ "י בְּ בִּ ל ַרשְׁ י ִלְפקֹד ֶאת ִצּיּונוֹ שֶׁ ֵרָרה ֶהְחַלְטתִּ ָחק ּוְבֵלית בְּ ִמּתֹוְך ַהדְּ
י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד  ְלתִּ בַּ קִּ ָלה שֶׁ בָּ ְזכּות ַהקַּ בִּ י שֶׁ תִּ שְׁ י ִלְפֵני ֲאדֹון ַהּכֹל, ּוִבקַּ י ֶאת ְצקֹון ַלֲחשִׁ ַפְכתִּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים, שָׁ ְתִפלָּ בִּ

ה ִליׁשּוָעה. ָכל יֹום ֶאְזכֶּ דֹוׁש בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ בְּ

ֶהֱחַלְפנּו  ְרִאיִתיו,  ַרּבֹות לֹא  ִנים  שָּׁ ְנעּוִרים שֶׁ ְיִדיד  י  תִּ ַגשְׁ ָחִויִתי, פָּ ָהרּוָחִנית שֶׁ ֵמַהֲחָוָיה  ִנְרגָּׁש  י  כֻּלִּ שֶׁ ֲחָזָרה, כְּ ֶרְך  דֶּ בַּ
לוֹ  ַאר  ִנשְׁ ַוֲעַדִין  ִנְצַרְך,  הּוא  נָּה  ִממֶּ ְלֵחֶלק  ר  ֲאשֶׁ דֹוָלה,  גְּ ה  ְיֻרשָּׁ ל  בֵּ קִּ שֶׁ ה  ַהלָּ ר  ְמַספֵּ ּבּור  דִּ ֵדי  כְּ ְותֹוְך  ים,  ִמלִּ ר  ִמְספַּ

ָך רֹוֶצה ִהְנִני מּוָכן ְלַהְלוֹות ְלָך אֹוָתם ... יַע ִלי: ִאם ִהנְּ רֹב ְנִדיבּותוֹ ִהצִּ רֹוב. בְּ ַמן ַהקָּ זְּ ֵאינוֹ ָצִריְך אֹוָתם בַּ 60,000$ שֶׁ

ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו... י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָאֵכן, כְּ

עּו. לּו ַעל ַעְצְמֶכם ְוִתוָּשְׁ ַקבְּ תְּ

ָנה טֹוָבה  שָׁ ה? ִמי ֵאינוֹ רֹוֶצה בְּ ָנה ַהֲחָדשָׁ ֵדי ְלֵהיִטיב לוֹ ַלשָּׁ ָנה, ִמי לֹא ִנְדָרׁש ִלְזֻכּיֹות כְּ ל שָׁ ִסּיּוָמּה שֶׁ ָאנּו עֹוְמִדים בְּ
ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו...     י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָרִטּיֹות ּוְכָלִלּיֹות? כְּ יׁשּועֹות פְּ ּוְמתּוָקה יֹוֵתר? ִמי ֵאינוֹ ָחֵפץ בִּ

ַפע ַרב  ֶעְזַרת ה' ְלשֶׁ ה בְּ תוָֹרתוֹ ִיְזכֶּ ָהעוֵֹסק בְּ "י – שֶׁ בִּ בֹות ַרשְׁ י תֵּ ָכל ָהעֹוָלמֹות – ָראשֵׁ ַפע ַרב בְּ ע שֶׁ פַּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻישְׁ
ִמי. רּוָחִני ְוַגשְׁ

טֹוָבה  ָנה  שָׁ בְּ עּו  ְוִתוָּשְׁ  [15 בעמוד  ְמפָֹרט  כַּ  – ד'  ַמְסלּול  בְּ ְליֹום  ּקֹות  דַּ  5- [כְּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ֶאת  ַעְצְמֶכם  ַעל  לּו  ַקבְּ
ּוְמבֶֹרֶכת ְוָכל טּוב.
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פו

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
כוכבי אור

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

שיעורים בזוהר הקדוש

סביב השעון , 24 שעות ביממה!

מפעל "הזוהר העולמי" מייסד בימים 
אלו את שיעורי "אור הרשב"י", בו 

ילמדו בעז"ה את הזוהר הקדוש

24 שעות ביממה, 
(כפי שתיקן רביה"ק הרמח"ל זצ"ל, 

שילמדו ברצף בלי הפסק) 

במקומות הקדושים:
הכותל המערבי,

קבר רחל
וציון הרשב"י. 

בזהר  זצ"ל,  לרשב"י  השלום  עליו  רבנו  משה  אומר  כך 
ספר  דאיהו  דילך  חבורא  "בהאי  נשא:  פרשת  הקדוש 
בזכות  הדברים:  באור  ברחמי".  גלותא  מן  ביה  יפקון  הזהר 
מן  ישראל  בני  יצאו  הקדוש,  הזהר  ספר  שלך,  החבור 
הגלות ברחמים ללא צרות ויסורים וללא צער חבלי משיח!

למילגה)  (אפשרות  הרשב"י"  "אור  שיעורי  למסירת  להצטרף  מוזמנים  הנכם 
אמרו לנו חז"ל: המתחיל הוא העיקר.  מובא בספה"ק (ישמח משה, פרשת כי תבא דף ק"ל 

ע"א) וז"ל: וידוע דלכל דבר יש שלשה חלקים היינו ראש תוך סוף, והנה המתחיל והגומר הוא העיקר, עכ"ל.

כל הרוצה לזכות ולהיות מן הראשונים שמוסרים שיעורים במקומות הקדושים, 
מוזמן לשלוח פקס כדי שנוכל לארגן משמרות לימוד הזוהר

במנינים קבועים 24 שעות ביממה.

להצטרפות למסירת / לימוד ב"אור הרשב"י"

שם הרב 
כתובת   עיר   

טלפון    נייד   
יום   שעה   בהתנדבות?  

מקום השיעור  
מסירת שיעור או לימוד  

נא למלאות ולשלוח בפקס 02-9951300

כותלחלק מהשיעורים:
ליל חמישי

קבר רחל
יום שלישי

הרב שלום יהודה גראס אדמו"ר מהאלמין שליט"א
הרב מאיר חיים דיין שליט"א, ראש הכולל

הרב שמואל נתנאל בלום שליט"א
הרב אליהו חיים פלדמן שליט"א, מגיד שיעור.

הרב ברוך גולומבו שליט"א
ר' יעקב אביטן שליט"א

12:00
12:15
12:30
12:45

1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45

נפרסם בעלונים בעז"ה את פרטי השיעורים המתקיימים בכל אתר ואתר,  כמו כן ניתן לקבל את פרטי השיעורים, 
hazohar@gmail.com ע"י בקשה בפקס 9951300-02 או באימייל



א

ספר

שירה וזמרה
לא ברא הקב"ה את עולמו

אלא בשביל שירה וזמרה (ירושלמי)

שירי בר יוחאי
לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

שיר בר יוחאי:
להרב המקובל האלהי הרב רבי שמעון לביא 

זיע"א בעהמח"ס כתם פז:
[מוגה היטב הדק כמו שנדפס בספר ביאור השיר בר יוחאי]:



ב
ׂשוֹן ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך ׁשֶ ְחתָּ ַאׁשְ ר יוָֹחִאי ִנְמׁשַ בַּ

ת ַהּקֶֹדׁש,  דַּ ְחתָּ ִממִּ ַחת קֶֹדׁש, ִנְמׁשַ ֶמן ִמׁשְ ר יוָֹחאי ׁשֶ (מלכות) בַּ

בר יוחאי: ֵאֶרָך.  ָך פְּ אָת ִציץ ֶנֶזר ַהּקֶֹדׁש, ָחבּוׁש ַעל רֹאׁשְ ָנׂשָ
 , ַרְחתָּ ר בָּ , יוֹם ַנְסתָּ יוֹם ֲאׁשֶ ְבתָּ ב טוֹב ָיׁשַ ר יוָֹחאי מוֹׁשַ (יסוד) בַּ

בר יוחאי: ם ָקִניָת הוְֹדָך ַוֲהָדֶרָך.  , ׁשָ ָעַמְדתָּ ְמָערוֹת צּוִרים ׁשֶ ּבִ
ֵהם  ְיהָֹוה  ִלּמּוֵדי  עוְֹמִדים,  ים  טִּ ׁשִ ֲעֵצי  יוָֹחאי  ר  בַּ הוד)  (נצח 

ה יוֹרּוָך  לוְֹמִדים, אוֹר ֻמְפָלא אוֹר ַהְיקוֹד ֵהם יוְֹקִדים, ֲהלֹא ֵהמָּ
בר יוחאי: מוֶֹרָך. 
ּפּוִחים, ָעִליָת ִלְלקֹט ּבוֹ ֶמְרָקִחים,  ֵדה תַּ ר יוָֹחאי ְוִלׂשְ (תפארת) בַּ

בר יוחאי: ֲעבּוֶרָך.  ה ָאָדם ֶנֱאַמר בַּ ִציִצים ּוְפָרִחים, ַנֲעׂשֶ סוֹד ּתוָֹרה כְּ
ת  ֵאׁש-דָּ ּוְבִמְלֶחֶמת  ְגבּוָרה,  בִּ ֶנֱאַזְרתָּ  יוָֹחאי  ר  בַּ (גבורה) 

בר יוחאי: ַלְפתָּ ֶנֶגד צוְֹרֶריָך.  ְעָרּה, ׁשָ ְעָרה, ְוֶחֶרב הוֵֹצאָת ִמתַּ ַ ַהּשׁ
ַלִיׁש,  ּוְפֵני ַאְרֵיה  ְעתָּ  ִיׁש, ִהגַּ ׁשַ ר יוָֹחאי ִלְמקֹום ַאְבֵני  (חסד) בַּ

בר יוחאי: ׁשּוִרי ּוִמי ְיׁשּוֶרָך.  ת ּכוֶֹתֶרת ַעל ַעִיׁש, תָּ לַּ ם ּגֻ גַּ
ים,  ׁש ֳחָדׁשִ ים, ַקו ָירוֹק ְמַחדֵּ ָדׁשִ קֶֹדׁש ַהקֳּ ר יוָֹחאי בְּ (בינה) בַּ

בר יוחאי: ֶריָך.  ין ְקׁשָ ֵרי ׁשִ ְרתָּ ִקׁשְ ים, ָקׁשַ ִ תוֹת סוֹד ֲחִמּשׁ בָּ ַבע ׁשַ ׁשֶ
ִניָמה,  ַקְפתָּ ִלְכבּוָדּה פְּ ר יוָֹחאי יּוד ָחְכָמה ְקדּוָמה, ִהׁשְ (חכמה) בַּ

ח ִזיו  רּוב ִמְמׁשַ רּוָמה, ַאתְּ כְּ ית תְּ ִים ְנִתיבוֹת ֵראׁשִ תַּ ים ּוׁשְ לׁשִ ׁשְ
בר יוחאי: אוֶֹרָך.  

י ַרב  יט כִּ ַהבִּ ר יֹוָחאי אוֹר ֻמְפָלא רוֹם ַמְעָלה, ָיֵראָת ִמלְּ (כתר) בַּ

בר יוחאי:  ֲעלּוָמה ְוַאִין קוֵֹרא ָלּה, ַנְמתָּ ַעִין לֹא ְתׁשּוֶרָך.  ָלּה, תַּ
ֵרי  ֵרי ָהָעם ֵהם לוְֹמֶדָך, ְוַאׁשְ ָך, ַאׁשְ ֵרי יוַֹלְדתֶּ ר יוָֹחאי ַאׁשְ בַּ

יָך ְואּוֶריָך: מֶּ ן ּתֻ י חׁשֶ ָהעוְֹמִדים ַעל סוֶֹדָך, ְלבּוׁשֵ

ׂשוֹן ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך ׁשֶ ְחתָּ ַאׁשְ ר יוָֹחאי ִנְמׁשַ בַּ
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ר יוָֹחאי: ִהּלּוָלא ְדבַּ ֵרנּו ַמה טוֹב ֶחְלֵקנּו בְּ ַאׁשְ
ר יוָֹחאי: ִהּלּוָלא ְדבַּ ִעים גוָֹרֵלנּו בְּ ּוַמה נָּ

ה הּוא  ר יוָֹחאי, ַאתָּ ִהּלּוָלא ְדבַּ ַמע קוֵֹלנּו, בְּ ָאב ָהַרֲחָמן ׁשְ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ יֵענּו, בִּ מוֹׁשִ

ָדִוד  ן  בֶּ יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ נּו,  ִלבֵּ ְוָיֵגל  ָיבוֹא  ְמֵהָרה  בִּ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ָיבוֹא ְוִיְגָאֵלנּו, בִּ

ה  ֻאלָּ גְּ יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ָעֵלינּו,  ַמְלכּוְתָך  בוֹד  כְּ ה  לֵּ גַּ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ְגָאֵלנּו, בִּ ֵלָמה תִּ ׁשְ

ִרים  ְיׁשָ ּדוֹר  יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ בוֵֹנּנּו,  תְּ ל  כֵּ ְוַהׂשְ ָעה  דֵּ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ָבְרֵכנּו, בִּ תְּ

ַהיוֹם  יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ִעיֵרנּו,  ְלִצּיוֹן  ִכיָנְתָך  ׁשְ ב  ָהׁשֵ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ְוָעֵתנּו, בִּ ַמע ׁשַ ׁשְ תִּ

ּוְלִציוֹן  יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ֵתנּו,  ִפלָּ תְּ ְלָפֶניָך  ְוֵתָעֵרב 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ׁשּובוֹ ֶיֱחזּו ֵעיֵנינּו, בִּ בְּ

ינּו  ר יוָֹחאי, ֶזה ה' ִקוִּ ִהּלּוָלא ְדבַּ ְזכּות ָאבוֹת ָיֵגן ָעֵלינּו, בְּ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ יֵענּו, בִּ ְויוֹׁשִ

ָעֵלינּו  ר יוָֹחאי, ֲחמוֹל  ִהּלּוָלא ְדבַּ ָעֵלינּו, בְּ ְוַרֵחם ָנא  חּוס 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ְוַעל עוָֹלֵלינּו, בִּ

טּוְבָך  יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ָלנּו,  ֶרׁש  ִהדָּ ּוֵמִטיב  טוֹב 
ֵרנּו ְוכו':  ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ְוַחְסְדָך ָעֵלינּו, בִּ

ר יוָֹחאי, ְיִהי ה' ֱאלֵֹקינּו  ִהּלּוָלא ְדבַּ ינּו, בְּ ְחתֵּ ים תַּ ר ַעמִּ ַיְדבֵּ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ נּו, בִּ ִעמָּ

בוֹד ְוָהָדר  ר יוָֹחאי, כָּ ִהּלּוָלא ְדבַּ נּו, בְּ ֶתר ִהּלּוִמים ְלׂראׁשֵ כֶּ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ֵרנּו, בִּ ַעטְּ תְּ



ד
נּו  ֶלֶחם ֻחקֵּ יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ֵננּו,  תְּ ה תִּ ְוִלְתִהלָּ ם  ְלׁשֵ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ַהְטִריֵפנּו, בִּ

ְרָכְתָך  ִמבִּ יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ָעֵלינּו,  ַרֵחם  ַרֲחָמן  ֶמֶלְך 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ א ָיֵדינּו, בִּ ַמלֵּ

ַנֲהֵלנּו  יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ֵחנּו,  כָּ ׁשְ תִּ ַאל  יר  ְוַאדִּ ָנאוֹר 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ְלִציוֹן גוָֹרֵלנּו, בִּ

ָנא  ְסַלח  יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ָצרוֵֹתינּו,  ְלָכל  ָוֵקץ  סוֹף 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ַלֲעוֵֹננּו, בִּ

ֱאלֵֹקי  ָעְזֵרנּו  יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ָלנּו,  ַהיוֹם  ָרצוֹן  ֵעת 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ֵענּו, בִּ ִיׁשְ

ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ ֵתנּו,  ִלְתִפלָּ ַרֲחִמים  ֲעֵרי  ׁשַ ָלנּו  ַתח  פְּ
יוָֹחאי. ר  בַּ ֲאדוֵֹננּו  ְזכּות  בִּ ַפְרְנֵסנּו,  תְּ ֶרַוח  בְּ ְרָנָסה  פַּ יוָֹחאי, 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ  

ר יוָֹחאי, ְצָדָקה ָוֶחֶסד  ִהּלּוָלא ְדבַּ ְצִמיַחת ֶקֶרן ְלגוֲֹאֵלנּו, בְּ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ נּו, בִּ ה ִעמָּ ֲעׂשֵ

ְקַהל  קוֵֹמם  יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ יֵננּו,  דִּ ַזר  גְּ רוַֹע  ְקַרע 
ֵרנּו ְוכו':  ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ֲעָדֵתנּו, בִּ

ְרפּוָאה  יוָֹחאי,  ר  ְדבַּ ִהּלּוָלא  בְּ נּו,  ַמְלכֵּ ִלְראוֹת  ְרצוֵֹננּו 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ ֵאנּו, בִּ ְרפָּ ֵלָמה תִּ ׁשְ

ר יוָֹחאי, ׁשּוָבה ה' ֶאת  ִהּלּוָלא ְדבַּ ָאֳהֵלינּו, בְּ ֵמָאז בְּ כוֹן כְּ ׁשְ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ בּוֵתנּו, בִּ ׁשְ

ְבֶנה ָלנּו  ר יוָֹחאי, תִּ ִהּלּוָלא ְדבַּ ְמָחה ְלַאְרֵצנּו, בְּ ׂשִ ֲעֵלנּו בְּ תַּ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יוָֹחאי.  ְזכּות ֲאדוֵֹננּו בַּ נּו, בִּ ׁשֵ ִמְקדָּ
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ר יוָֹחאי: ְמעוֹן בַּ י ׁשִ ם ּכֹה ֶלָחי, ַרבִּ ַוֲאַמְרתֶּ
יָקאי: ְמעוֹן ַצדִּ י ׁשִ ם ּכֹה ֶלָחי, ַרבִּ ַוֲאַמְרתֶּ

ִאיׁש ֱאִקים ָקדֹוׁש הּוא, ַאְׁשֵרי ַעִין ָרַאְתהּו, ֵלב ָחָכם 
ַוֲאַמְרֶּתם: ַיְׂשִּכיל ִּפיהּו, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ָּברּו הּוא ִמִּפי ֶעְליֹון, ָקדֹוׁש הּוא ֵמֵהָריֹון, ְמאֹור ָגִליל 
ַוֲאַמְרֶּתם: ָהֶעְליֹון, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ַמָּדע  ָמֵלא  ְּתִמיָמה,  ּתֹוָרה  ְּבַדת  ִמְלָחָמה,  ְוִאיׁש  גּבֹור 
ַוֲאַמְרֶּתם: ְוָחְכָמה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ָּדַרׁש ָּכל ַּתֲעלּומֹות, ְּבעֹז ְוַתֲעצּומֹות, ָעָלה ַמֲעלֹות ָרמֹות, 
ַוֲאַמְרֶּתם: ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ִסְתֵרי  ָלַמד  ָׁשם  ַהְּגֵזָרה,  ִמְּפֵני  ְמָעָרה,   ְּבתֹו ֻהְחָּבא 
ַוֲאַמְרֶּתם: תֹוָרה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ֶחְלקֹו  ּטֹוב  ַמה  ְלַמֲאָכלֹו,  ְוָחרּוב  לֹו,  ַמְעָין  ִנְבָרא  ְוָׁשם 
ַוֲאַמְרֶּתם: ְוֶחְבלֹו, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ַרִּבים  ִזָּכה  ֵריָכא,  ּוַבר  ֵריָכא  ֵּדין  ִלְבָרָכה,  ַצִּדיק  ֵזֶכר 
ַוֲאַמְרֶּתם: ְוָזָכה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ַהַּמְרִגיז  ֶזה  ֲערּוכֹות,  ַּבִּמְׁשָנה  ֵהם  ֲהָלכֹות,  ַּכָּמה  ִחֵּדׁש 
ַוֲאַמְרֶּתם: ַמְמָלכֹות, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

לֹו  הֹודּו  ְנִקָּיה,  אֹוָתּה  ָעָׂשה  ְטֶבְרָיה,  ִעיר  ֶאת  ִטֵהר 
ַוֲאַמְרֶּתם: ִמְּׁשַמָיא, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ַּכָּמה  ִּבֵּטל  ֵּפרֹות,  עֹוִׂשים  ְּדָבָריו  ַהִּנְסָּתרֹות,  ָּכל  ָיַדע 
ַוֲאַמְרֶּתם: ְּגֵזרֹות, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ָּכל ָיָמיו ֲאֶׁשר ָחָיה, אֹות ַהֶּקֶׁשת א ִנְהָיה, ִּכי הּוא אֹות 
ַוֲאַמְרֶּתם: עֹוָלם ָהָיה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ֵהִאיר, ְּבסֹוד ּתֹוָרה ַהָּבִהיר, ְּכאֹור ַהַחָּמה 
ַוֲאַמְרֶּתם: ַמְזִהיר, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 



ו
ָמקֹום ָּבַחר ִּבְׁשַמָּיא, ִעם ַהָּנִביא ֲאִחָיה, ֶזה ִמְּבֵני ֲעִלָּיה, 
ַוֲאַמְרֶּתם: ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ֶנְחָמד ְמאֹד ְלַמֲעָלה, ָזָכה ִליָקר ּוְגֻדָּלה, ֶּכֶתר ֶעְליֹון לֹו 
ַוֲאַמְרֶּתם: ִנְגָלה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ִסיַני ִסיַני לֹו ִנְקָרא, ֲאִרי ֶׁשַּבֲחּבּוָרה, ִמֶּמּנּו ֵּתֵצא תֹוָרה, 
ַוֲאַמְרֶּתם: ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ִּתֵּקן  ָּבם  ִמְּפִניִנים,  ְיָקִרים  ִּתּקּוִנים,  ִׁשְבִעים  ָעָׂשה 
ַוֲאַמְרֶּתם: ָהֶעְליֹוִנים, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ָּפַתח ֶאת ִּפיו ְּבָחְכָמה, הֹוִציא אֹור ַּתֲעלּוָמה, ִּתֵּקן ָזֳהֵרי 
ַוֲאַמְרֶּתם: ַחָּמה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ִלְפטֹור  ָיכֹול  ַהֶּנְעָלם,  ִמְדָרׁש  ִּגָּלה  ָהעֹוָלם,  ְיסֹוד  ַצִּדיק 
ַוֲאַמְרֶּתם: ָהעֹוָלם, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ְוִהִּציל  ַהּקֹוִצים,  ֶאת  ְוִהְכִרית  ָעִריִצים,  ִזֵּמר  קֹולֹו 
ַוֲאַמְרֶּתם: ַהְּלחּוִצים, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ָרָאה ָּפָניו ְמִאיִרים, ְּבִׁשְבּתֹו ִעם ֲחֵבִרים, ֵעת ִּגָּלה סֹוד 
ַוֲאַמְרֶּתם:  ִנְסָּתִרים, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ָׁשלֹום ָרב ַעל ִמְׁשָּכבֹו, ַמה ָיְפיֹו ּוַמה ּטּובֹו, ּדֹוֵבר ֱאֶמת 
ַוֲאַמְרֶּתם: ִּבְלָבבֹו, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ַיְמִליץ טֹוב  ֵעיֵנינּו, הּוא  ָלנּו, ִהיא ְמִאיַרת  ָמֵגן  ּתֹוָרתֹו 
ַוֲאַמְרֶּתם: ַּבֲעֵדנּו, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ם  ָרֵאל, ִלְפֵני ִמי ַאתֶּ ֵריֶכם ִיׂשְ י ֲעִקיָבא, ַאׁשְ ָאַמר ַרבִּ
ַמִים. ְואוֵֹמר,  ָ ּשׁ בַּ ֲהִרין, ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם ׁשֶ ִמטַּ
ֵמִאים, ַאף  ְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהטְּ ָרֵאל ְיָי, ַמה מִּ ִמְקֵוה ִיׂשְ

ָרֵאל: רּוְך הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיׂשְ דוֹׁש בָּ ַהקָּ



ז

ניגון קול הזוהר – אידיש #1

בלימי
די איבעראשונג ווערט פארשפרייט,

פון איבעראל אפילו פון ווייט,
גאר א זעלטענע געלעגענהייט, 

חאפט אריין ווייל ס'איז נישטא קיין צייט, 

קומט יודעלעך לאמיר לערנען צוזאם,

עס זאל פלאקערען דער קול הזוהר פלאם,

אלע אינאיינעם שבת אחים גם,

אויסנוצען יעדע רגע, עד יעבור זעם,

לימוד הזוהר, א גוואלדיגע זכיה,

דערהייבען אונזערע נשמות מיט א גרויסע עליה,

מיט אזא קליינע פעולה,

וועט ענדלעך קומען די גאולה, 



ח

ניגון "קול הזוהר" – לשון הקודש #1
ניגון כי הרבית

שמחה בלב גדולה ומאירה, גדולה ומאירה,
לנו זכות נפלאה וטהורה, נפלאה וטהורה,

בואו יהודים נתחמם,
עם קול הזוהר נתרומם,

כולנו שבת אחים, אהובים וברוכים,

לימוד הזוהר – זכות עצומה, זכות עצומה,
עלי-ה גבוהה לנשמה, גבוהה לנשמה,

כה קטנה היא הפעולה, ומקרבת הגאולה

התנא רבי שמעון בר יוחאי,
אליו מתחברים כל אחי,

בלימוד הזוהר הקדוש,
יתגלה בן דוד בראש.



ט

ניגון "קול הזוהר" – אידיש #2
ניגון  כי הרבית

טייערע יידישע קינדער,
קומטס, מ'גייט זעהן וואונדער,

2 - ס'איז שוין ממש – זמן משיח,
     זייט'ס ענק אביסל מטריח, 

לאמיר הערן דעם גרויסן סוד,
"קול הזוהר" דאס איז דער יסוד,

לערנען פלייסיג מיט א ברען, 
יעדע רגע וואס מען קען,

איי, איי, איי,

ווער עס וויל זוכה זיין,  
אנטקעגען משיח צו גיין,

זאל אריין כאפן – יעדע מינוט,
ווייל מ' הערט משיח'ס טריט



י

ניגון "קול הזוהר" – לשון הקודש #2
ניגון "כי כל פה לך יודה"

יהודים יקרים עד מאוד,

פלאי פלאים נהנה עוד ועוד

הנה מתנגנים פעמי משיח,

אחר כותלינו משגיח,

הנה מתנגנים פעמי משיח,

את עצמינו מעט נטריח

בואו נשמע את הסוד,

"קול הזוהר" הוא היסוד,

נלמד באש קודש ובחום,

כל רגע בוהק כיהלום,

החפץ במהרה לזכות  לאורה, 

לראות בנוי את משכן השכינה,

לנצל רגעיו כל דקה בחייו,

ובוא יבא ברינה



יא

ניגון "קול הזוהר" – אידיש #3
ניגון אני מאמין

אזוי נאנט מיר שטייען,
די ידן בעטען און שרייען,

ווען וועט משיח שוין זיין דא,
מיר ווארטן קוים, א שעה נאך א שעה,

פאר די צרות זאל קומען א סוף,
די בית המקדש זאל זיך בויען אויף,

וואס קענען מיר קינדער דערויף?

קומט'ס קינדער זיך צאם – נעמען,

די הארץ זיך אנווארעמען,

גרויסע און קליינע די זכיה האבן דא,

הערן "קול הזוהר" א שעה נאך א שעה,

בזכות התנא ר' שמעון, אלע גוטע השפעות אראפ קומען,

בגאולה שלימה בקרוב, צו אונז קומען.



יב

ניגון "קול הזוהר" – לשון הקודש #3
ניגון אני מאמין

אני מאמין

אני מאמין

מבקשים ומיחלים עד מתי,

שיאמר לצרותינו  די,

בנה ביתך כבתחילה,

בכח העצום של כל מילה

ליטול חלק בביאת הגאולה,

בצוותא נלמד בחשק,

נשאב קדושה, במתק "קול הזוהר",

ישמע ברמה קול המעורר את הנשמה,

בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי,

בכל העולמות יושפע שפע רב בלי די,
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